
         اأمل احلامد من املنامة

توق���ع حماف���ظ م����رف البحري���ن املركزي 
ر�شيد املعراج اأن تكون النتائج املالية للبنوك 
وامل�شارف البحرينية يف الن�شف الثاين من العام 
اجلاري مطابقة ملا �شهدته معظم امل�شارف من 

منو، متوقًعا اأن ت�شتمر النتائج بنف�س املعدل.
وب�شوؤاله عن انك�شاف���ات البنوك البحرينية 
على اأزمة تركيا احلالية اأو وجود اأي تاأثر �شلبي، 
نفى املحافظ وجود اأي تاأث���ر للبنوك البحرينية 
به���ذه الأزم���ة. كما نف���ى تعر�س امل�ش���اف لأي 
عملي���ات قر�شن���ة تذك���ر، م�شددا عل���ى �رورة 
الحرتاز واتخاذ اخلطوات التي حتمي امل�شارف 

هجم���ة  اأي  م���ن  املواطن���ن  واأم���وال 
اإلكرتونية.
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اجتماعات اجلمعيات املنحلة حمظورة

ال مكان لوالية الفقية وال املتعاطفني معها يف البحرين

ال م�سروعية للأن�سطة واللقاءات ال�سرية... “العدل”:

خيانة الوطن جرمية كربى ال يقبل بها ال�سعب... رئي�س “النواب”:

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�ش���وؤون الإ�شالمية 
والأوقاف: �رح مكتب �شوؤون اجلمعيات ال�شيا�شية 
ب���وزارة الع���دل وال�ش���وؤون الإ�شالمي���ة والأوق���اف، 
باأن���ه وبن���اًء على ما ُيت���داول يف و�شائ���ل التوا�شل 
الجتماع���ي، وما ورد للمكتب م���ن معلومات ُت�شري 
اإل���ى قي���ام اأف���راد ينتم���ون جلمعي���ات �شيا�شي���ة 
منحلة بعقد اجتماع���ات �رية با�شم هذه اجلمعيات 
املحظ���ورة؛ بغر����س ممار�ش���ة اأن�شط���ة �شيا�شي���ة 
خارج اإط���ار القانون، ف���اإن املكتب يوؤك���د اأن هذه 

الجتماع���ات وامل�شارك���ة فيها وكل م���ا قد ي�شدر 
عنه���ا ُيعترب اأن�شطة حمظورة �شيت���م التعامل معها 

وفقا للقانون.
و�ش���دد املكتب عل���ى اأن ع���دم م�روعية هذه 
الأن�شطة وم���ا ي�شدر عنها من بيان���ات وت�ريحات 

متتد اإلى الرتويج لها اأو ن�رها.
كم���ا �ش���دد املكتب على مب���داأ عالني���ة العمل 
ال�شيا�ش���ي طبق���ا للقانون الذي يكف���ل للجمعيات 
الن�ش���اط  ممار�ش���ة  ح���ق  املرخ�ش���ة  ال�شيا�شي���ة 

ال�شيا�ش���ي امل����روع، موؤكدا احلر����س الثابت على 
�ش���ون املكت�شبات الدميقراطي���ة ململكة البحرين 
ت�شته���دف  حم���اولت  لأي  احل���ازم  والت�ش���دي 

املكت�شبات الوطنية و�شالمة العملية النتخابية.
باأح���كام  منحل���ة  اجلمعي���ات  ه���ذه  اأن  يذك���ر 
ق�شائي���ة ملا قام���ت به من ممار�ش���ات ا�شتهدفت 
مبداأ احرتام حكم القانون واأ�ش�س املواطنة املبنية 
عل���ى التعاي����س والت�شامح واح���رتام الآخر، وتوفري 

بيئة حا�شنة لالإرهاب والتطرف والعنف.

الق�شيبي���ة - جمل����س الن���واب: �ش���دد 
رئي����س جمل����س النواب اأحم���د املال عل���ى اأن 
ال�شخ�شي���ات  بع����س  م���ن  الأخ���رية  التح���ركات 
ال�شيا�شي���ة تعك�س حت���ركا جدي���دا جلماعة ولية 
الفقي���ه الإيرانية يف مملك���ة البحرين، ومن بع�س 
املتعاطف���ن معها، واأن���ه ل م���كان لأيديولوجيا 

ولية الفقيه يف اململك���ة، ول مكان للمتعاطفن 
مع الأفكار الراديكالية.

واأ�شار رئي�س جمل�س النواب اإلى اأن ا�شتمرار 
خيان���ة الوط���ن جرمي���ة ك���ربى، وكم���ا اأن خيان���ة 
الوط���ن مع اخلارج جرمية، ف���اإن خيانة الوطن من 
الداخ���ل جرمية كذلك على ال�ش���واء، وغري مقبولة 

بتات���ا، ولن يقبل بها ال�شعب البحريني املخل�س، 
ال���ذي يقف مع قيادته الر�شي���دة، وارت�شى وعرب 
اإرادت���ه الد�شتوري���ة نظ���ام احلك���م والعم���ل يف 
�شلطات الدولة، موؤكدا اأن �شعب البحرين يرف�س 

التطلع���ات الطائفي���ة املتطرفة، والتي 
تتعار�س مع قيم الدولة املدنية.

• جتددت الحتجاجات و�شط حمافظة الب�رة اأم�س وحرق مبنى املحافظة	

اإن�شاء وت�شغيل “مدينة حمد ال�شعبية” بـ 16.3 مليون دينار

ويب” “اأمازون  اإلى  احلكومية  االأنظمة  % انتقال   50

طرحت وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين يف اجلل�ش���ة الأ�شبوعية 
ملجل�س املناق�شات واملزايدات اأم�س مزايدة 
اإن�ش���اء وت�شغي���ل �شوق مدينة حم���د ال�شعبية 

بنحو 16.3 ملي���ون دينار، كان تقدم اإليها 3 
عطاءات، ُعلق اثنان منها.

كم���ا طرح���ت ال���وزارة مناق�ش���ة لأعمال 
بن���اء املجموع���ة الثاني���ة من م����روع املدينة 
الريا�شي���ة، األ وهي امل����رح املفتوح، تقدم 
اإليها 5 عطاءات، اأقلها ب� 14.5 مليون دينار 

واأكربها بقرابة 19.7 مليون دينار. 
وفتح املجل�س 18 مناق�شة ومزايدة اأم�س 
تابعة ل� 7 جهات حكومي���ة، وبلغ جمموع اأقل 
العطاءات املقدمة نح���و 34.1 مليون دينار، 

وهي تت�شم���ن 74 عطاء، يف حن بلغ 
اإجمايل العطاءات املقدمة 76 عطاء.

املعلوم���ات  هيئ���ة  رئي����س  توق���ع 
واحلكومة الإلكرتونية حممد القائد انتقال 
اأكرث من 50 % من الأنظمة احلكومية اإلى 

 )AWS( من�ش���ة خدمات اأم���ازون وي���ب
يف اأق���ل من ع���ام، م�شريا  اإل���ى “اأن مئات 
امل���زودات يف احلكوم���ة مت انتقاله���ا اإلى 
املن�شة، وم�شتمري���ن يف هذا الجتاه، كما 
اأن ال�ركات احلكومية، ومنها �ركة طريان 

اخللي���ج، و�رك���ة ممتل���كات، وال����ركات 
احلكومي���ة اململوكة م���ن احلكومة كذلك 
تتج���ه اإلى احلو�شب���ة ال�شحابي���ة؛ لأن هذا 

االنتق���ال يعمل عل���ى حتقيق وفر 
لالأموال”.
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الب�شرة ت�شتعل

املطار  يعربون  م�سافر  مليني   5
و�سط منو ال�سحن اجلوي

�سيدة ت�ستغل عملها يف املدر�سة 
ال�ستخراج 17 تاأ�سرية

هذه ق�سة اللعب “امل�سري الهارب” 
بالتفا�سيل
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الن�سخة اجلديدة من “البحرين الدويل 
للجاز” بروح بحرينية

مسافات البالد

22

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

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

حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية

حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية

اإر�شال وفد طبي مل�شابي حادث الريا�ض
املنامة -  وزارة ال�شح���ة: اأفادت وزارة 
ال�شح���ة ب���اأن جلن���ة احل���وادث والإ�شاب���ات 
الطارئ���ة باخلارج اجتمعت ف���ور تلقيها خرب 

تعر�س عائلة بحرينية يف الريا�س.
وتتك���ون العائلة من 12 �شخ�شا حلادث 
مروري م�شاء الأربعاء املا�شي اأثناء عودتهم 
م���ن منا�شك العم���رة، والذي نت���ج عنه وفاة 
�شخ�ش���ن واإ�شابة 10 اأ�شخا����س اآخرين مت 

ت�شني���ف حالة 6 منه���م على اأنه���ا اإ�شابات 
ب�شيطة تراوحت بن الك�شور والر�شو�س. 

اإر�ش���ال  ق���ررت  اللجن���ة  اأن  واأك���دت 
وف���د طب���ي ملعاين���ة امل�شاب���ن وحتدي���د 
احتياجاته���م ولتن�شي���ق موا�شلة عالجهم يف 
اململك���ة العربية ال�شعودي���ة واإرجاعهم اإلى 

مملك���ة البحري���ن كل ح�ش���ب حالته 
4ال�شحية.

5

املعراج يتوقع نتائج اإيجابية للم�شارف بالن�شف الثاين

• املعراج متحدًثا اإلى ال�شحافين	 11
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يومًا 
في السنة

ضمان لمدة عام 
على قطع الغيار 

وأجور العمل

نستقبلكم يـومـيــًا
فـي جميع مراكز خـدمـات تـويـوتـا

الدكتوراه المهنية... 
فقاعة “الدال” قبل األسماء

ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية

في )الحلقة السادسة(

7

تناق���ش “$” يف مل��ف اأع��ده الزمي��ل را�ش��د الغائ��ب على حلق��ات عدة مع 

جمموع��ة م�شوؤول��ن م��ن جه��ات ر�شمية متنوع��ة مو�ش��وع ال�شاعة ع��ن ال�شهادات 

املهني��ة، وت�ش��ع ال�شحيف��ة اأم��ام الق��ارئ ح�شيل��ة املواق��ف الر�شمي��ة، التي جاء 

بع�شها وا�شحا بنبذها، واآخر مرتددا باإجازتها، ولكنه يقول ذلك على ا�شتحياء.

رئي�س “ال�سفافية” لـ “$”:

55 % مــــن اأعــــ�شـــــاء 
االأكادميــي”  “االعتمــاد 

موظفون بـ “الرتبية”
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جاللة امللك يهنئ الربازيل بذكرى اال�ستقالل

نا�رص بن حمد ي�سيد بجهود “الدفاع” االإغاثية

مريزا: اال�ستعانة بخربات “Messe” التنظيمية

املال: دعم االأبحاث الهادفة اإلى تطوير االأداء

الدعم امللكي وراء اإجناز “االأ�سياد”

باأحدث املنظومات الع�سكرية جتهيز “الدفاع” 

بحث التعاون مع املوؤ�س�سات االإعالمية العمانية

تقوية التن�سيق الع�سكري االأمني

يف برقية تلقاها العاهل... وزير “الكهرباء”:

انطالقا من التوجيهات ال�شامية جلاللة امللك... القائد العام:

تبادل االأخبار وال�شور والتدريب... مدير وكالة اأنباء البحرين:

رئي�س “االأركان” تراأ�س اجتماع اللجنة امل�شرتكة

املنامة - بنا: تلق���ى عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة من وزير �شوؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�ش���ن مريزا مبنا�شب���ة النتائج امل�رشفة 
دورة  يف  البحرين���ي  الفري���ق  حققه���ا  الت���ي 
االألع���اب االآ�شيوية الثامنة ع����رشة باإندوني�شيا 
ومتكن���ه م���ن ح�شد العدي���د م���ن امليداليات 

الذهبية يف خمتلف ال�شباقات.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شيدي ح�رشة �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة

ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 

ي�رشفن���ي ي���ا �شاحب اجلالل���ة اأن ارفع اإلى 
مقامك���م الك���رمي حفظك���م اهلل اأ�شم���ى اآيات 
التهاين والتربيكات مبنا�شبة النتائج امل�رشفة 
دورة  يف  البحرين���ي  الفري���ق  حققه���ا  الت���ي 
االألع���اب االآ�شيوية الثامنة ع����رشة باإندوني�شيا 
ومتكن���ه م���ن ح�شد العدي���د م���ن امليداليات 

الذهبية يف خمتلف ال�شباقات، وهذا االإجناز ما 
ه���و اإال تاأكيد على الدع���م والرعاية واالهتمام 
ال���ذي حتظى به الك���وادر الريا�شي���ة من لدن 
ه���ذه  واأن  ورعاك���م  اهلل  حفظك���م  جاللتك���م 
الرعاية امللكية ال�شامية هي الدافع احلقيقي 
ملوا�شل���ة حتقيق االإجنازات خالل امل�شاركات 

الدولية والعاملية، وذلك للمحافظة على هذه 
املكان���ة التي حققتها مملك���ة البحرين بكافة 
املحاف���ل الريا�شية على خمتلف امل�شتويات، 
م���ع خال����س التمني���ات باملحافظ���ة على هذا 
امل�شت���وى املتق���دم لكاف���ة الريا�شي���ن يف 

وطننا العزيز.
�شي���دي �شاحب اجلاللة، اأدع���و اهلل العلي 
القدي���ر اأن ن���رى املزي���د م���ن االإجن���ازات يف 
مملكتنا الغالية حتت ظ���ل قيادتكم احلكيمة 
واأدامك���م ذخ���راً و�شن���داً لهذا ال�شع���ب الويف 
ومتعكم مبوفور ال�شح���ة والعافية وال�شعادة 
ملوا�شل���ة م�ش���رية اخل���ري والنم���اء يف وطنن���ا 

العزيز.
وتف�شل���وا جاللتك���م بقبول اأ�شم���ى اآيات 

التقدير واالحرتام
املخل�س جلاللتكم

الدكتور عبداحل�شن بن علي مريزا
وزير �شوؤون الكهرباء واملاء

الرفاع - قوة الدف���اع: تفقد القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل 
خليف���ة عددا من اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، 
حي���ث اطلع عن كثب على خطط التطوير والتحديث، 
وبرام���ج التدري���ب بتلك االأ�شلح���ة والوحدات، وذلك 
�شمن ال�شيا�ش���ة التطويرية الدائم���ة التي تنتهجها 
كاف���ة اأ�شلحة ووحدات قوة دف���اع البحرين. وبعد اأن 
ا�شتم���ع اإلى اإيجاز من قادة تل���ك االأ�شلحة والوحدات 
ع���ن م�شتوى اجلاهزي���ة القتالي���ة واالإدارية، ومراحل 

تنفيذ اخلطط التطويرية والربامج التدريبية، اأو�شح 
امل�شري اأن اال�شتمرار يف هذا النهج ي�شهم يف حتقيق 
االأه���داف املن�ش���ودة يف الدف���اع عن الوط���ن وحماية 
مكت�شبات���ه، وذل���ك لال�شتم���رار يف حتقي���ق النه�شة 
امل�شتدام���ة الت���ي ت�شهده���ا اململكة بقي���ادة عاهل 
الب���الد القائد االأعلى �شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة. 
واأكد اأنه انطالقا من التوجيهات ال�شامية لعاهل 
البالد القائد االأعلى، فاإن قوة دفاع البحرين م�شتمرة 

يف ت�شخ���ري كاف���ة اإمكاناته���ا لتجهي���ز كل اأ�شلحتها 
الع�شكري���ة  املنظوم���ات  اأح���دث  وف���ق  ووحداته���ا 
املتط���ورة، موجه���ا اجلميع ال���ى اال�شتم���رار يف هذا 
النهج مم���ا ي�شهم يف اأداء الواجب���ات املناطة بهم يف 
خمتلف الظ���روف واالأوق���ات وبكل كف���اءة واقتدار، 
متمني���ا لهم التوفيق يف اأداء واجباتهم الوطنية على 

اأكمل وجه.
رافق���ه خالل الزي���ارة التفقدي���ة املفت�س العام 

اللواء الركن عبداهلل ح�شن النعيمي.

وكال���ة  ع���ام  مدي���ر  زار  بن���ا:   - م�شق���ط 
اأنب���اء البحري���ن اأحم���د املناعي اأم����س عددا من 
املوؤ�ش�شات االإعالمي���ة العمانية يف اإطار زيارته 
الر�شمية ل�شلطنة عمان ال�شقيقة، حيث �شملت 
الزي���ارة الهيئة العام���ة لالإذاع���ة والتلفزيون، 
وموؤ�ش�ش���ة ُعم���ان لل�شحاف���ة والن����رش واالإعالن، 

ووكالة االأنباء الُعمانية.
والتق���ى املناع���ي يف زيارت���ه املوؤ�ش�شات 
االإعالمية العماني���ة، نائب رئي�س الهيئة العامة 
لالإذاعة والتلفزيون نا����رش ال�شيباين، واملكلف 
باأعم���ال الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�ش�ش���ة عمان 
لل�شحاف���ة والن����رش واالإع���الن ورئي����س حتري���ر 
�شحيف���ة “عم���ان” �شيف املحروق���ي، واملدير 
الع���ام ورئي����س حترير وكال���ة االأنب���اء العمانية 
حمم���د العرمي���ي، واطل���ع على �ش���ري العمل يف 
املوؤ�ش�ش���ات وعل���ى االأنظم���ة املعم���ول بها يف 

تطوير العمل االإعالمي و�شبل االرتقاء به.
كم���ا مت يف اللق���اءات بح���ث �شب���ل تعزي���ز 

التع���اون ب���ن وكال���ة اأنب���اء البحري���ن وه���ذه 
املوؤ�ش�شات يف جماالت تب���ادل االأخبار وال�شور 

والتدريب، وتبادل زيارات الكوادر العاملة بن 
هذه اجلهات.

الرفاع - ق���وة الدفاع: تراأ�س رئي�س هيئة 
امل�شرتك���ة  االأمني���ة  اللجن���ة  اجتم���اع  االأركان 
الفري���ق الرك���ن ذي���اب النعيمي �شب���اح اأم�س 
بالقي���ادة العامة لقوة دف���اع البحرين، ومت يف 
االجتماع بحث ال�شبل الكفيلة بتطوير التعاون 
الذي م���ن �شاأنه تقوية التن�شي���ق بن االأجهزة 
الع�شكري���ة واالأمني���ة باململك���ة مل���ا فيه خري 

و�شالح الوطن واملواطنن.
ح����رش االجتماع رئي����س االأمن الع���ام اللواء 
ط���ارق ح�ش���ن احل�ش���ن، ومدي���ر اأركان احلر�س 
الوطن���ي اللواء الرك���ن ال�شي���خ عبدالعزيز بن 

�شع���ود اآل خليف���ة، وم�شاع���د رئي����س هيئ���ة 
االأركان للعمليات اللواء الركن غامن الف�شالة، 

وعدد من كبار ال�سباط وامل�س�ؤولني باجلهات 
املعنية.

بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل����ك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة 
برقية تهنئ����ة اإلى رئي�����س جمهورية 
تامر،  الربازي����ل االحتادي����ة مي�ش����ال 

وذل����ك مبنا�شب����ة ذك����رى ا�شتق����الل 
بالده، اأعرب جاللت����ه فيها عن اأطيب 
تهاني����ه ومتنياته له به����ذه املنا�شبة 

الوطنية.

قائ���د  ا�شتقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
احلر����س امللك���ي �شمو العمي���د الركن 
ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة يف مكتبه 
مبع�شك���ر الرو�ش���ة اأم����س امل�شاركن 
من ق���وة دف���اع البحرين مبهم���ة اإغاثة 
الالجئن م���ع ال�شفين���ة الربيطانية يف 
البح���ر االأبي����س املتو�ش���ط، وتعد هذه 
املجموع���ة ال�شابع���ة م���ن ق���وة دف���اع 

البحري���ن التي ت�ش���ارك يف هذه املهمة 
الق���وات  م���ع  والتن�شي���ق  وبالتع���اون 

الربيطانية ال�شديقة.
 وقد ا�شتمرت امل�شاركة يف الفرتة 
 31 ولغاي���ة   2018 يوني���و   22 م���ن 
اأغ�شط�س 2018، حيث اأثنى �شموه على 
اجلهود الطيبة واملتمي���زة التي بذلها 

امل�شاركون يف هذه املهمة االإن�شانية.

املنام���ة - هيئ���ة �ش���وؤون الكهرب���اء 
وامل���اء:  ا�شتقب���ل وزير �ش���وؤون الكهرباء 
وامل���اء عبداحل�شن م���ريزا مبكتبه املدير 
 Messe ب�رشك���ة  للموؤمت���رات  التنفي���ذي 
االأو�ش���ط،  ال����رشق  ف���رع   Frankfurt
وه���ي اإحدى ال����رشكات الرائ���دة يف تنظيم 
التجاري���ة  واملعار����س  املوؤمت���رات 
واالقت�شادي���ة حول الع���امل، �شارة فيليبز. 
ويف اللق���اء، اأ�س���اد ال�زير بن�س���اط ال�رشكة 
عل���ى امل�شتوى ال���دويل واالإقليمي، وكان 

اآخرها ه���و تنظيم موؤمتر التنقل امل�شتدام 
الذي اأقيم قبل اأيام عدة يف مركز البحرين 
الدويل للمعار�س واملوؤمترات برعاية وزير 
ال�شناع���ة والتجارة وال�شياحة، وا�شتعر�س 
وم�شاري���ع  خط���ط  معه���ا  م���ريزا  الوزي���ر 
الكهرب���اء وامل���اء والطاق���ة امل�شتدامة يف 
مملك���ة البحرين والفعالي���ات امل�شتقبلية 
الت���ي ممكن اأن ت�شاه���م يف تنظيمها �رشكة 
اال�شتعان���ة  اأو   Messe Frankfurt

بخرباتها الوا�شعة يف هذا املجال.

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي����س جمل�س 
النواب اأحمد املال دعم املجل�س للبحوث 
العلمي���ة والدرا�ش���ات التي ته���دف اإلى 
تطوي���ر االأداء الوظيفي ملوظفي االأمانة 
العامة، م�شرياً اإل���ى اأهمية اال�شتناد على 
قاعدة علمية بحثية الإيجاد اآليات منا�شبة 
لالرتق���اء مب�شتوى اأداء العاملن باالأمانة 
العام���ة كاملفاهي���م االإداري���ة احلديث���ة 

والتي من بينها “القيادة التحويلية”.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا�شتقبال���ه االأمن 
واخلدم���ات  للم���وارد  امل�شاع���د  الع���ام 
يا����رش ال�ش���رياوي، ال���ذي اأه���داه ن�شخ���ة 
م���ن االأطروح���ة املعنون���ة “اأث���ر القيادة 
العامل���ن  متك���ن  عل���ى  التحويلي���ة 
بالتطبيق عل���ى جمل�س الن���واب مبملكة 

البحرين”، والت���ي قدمها للح�شول على 
درجة الدكتوراه املهنية يف اإدارة االأعمال 

من جامعة عن �شم�س امل�رشية.
م���ن جانبه، ق���دم يا����رش ال�ش���رياوي 
عر�شا موج���زاً عن اأطروحت���ه للدكتوراه، 
الت���ي اأو�شت بتعزي���ز اهتم���ام القيادة 
التحويلي���ة مبجل����س الن���واب البحرين���ي 
بنق���ل اخلربات واملعرفة وتوفري قنوات 
االت�شال، وت�شجي���ع العاملن على طرح 
اأفكاره���م وامل�شارك���ة يف حل امل�شكالت 
بط���رق اإبداعي���ة، كم���ا ع���رب ع���ن �شكره 
وتقدي���ره لرئي����س جمل�س الن���واب على 
دعم���ه البح���وث العلمي���ة لتطوي���ر عمل 

االأمانة العامة باملجل�س.

• القائد العام يتفقد عددا من اأ�شلحة ووحدات قوة الدفاع	

• رئي�س هيئة االأركان يرتاأ�س اجتماع اللجنة االأمنية امل�شرتكة 	

• مدير وكالة اأنباء البحرين يزور املوؤ�ش�شات االإعالمية العمانية	

• جاللة امللك	
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“عايل اخلريية” تكرم متفوقي مدر�سة كانو اليوم

جمل�س النفيعي ي�ستقبل عددا من اجلمعيات

يرع���ى وزير العم���ل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان ورئي�س جمعي���ة احلاج ح�سن 
الع���ايل، عادل الع���ايل حفل التف���وق ال�سابع 
الذي تقيم���ه جمعية عايل اخلريية االجتماعية 
يف ال�ساع���ة 7:30 من م�ساء اليوم اجلمعة على 
م����رح مدر�س���ة عبدالرحمن كان���و الدولية يف 

�سلماباد.
وق���ال رئي�س جمل����س اإدارة جمعية عايل 
اخلريية االجتماعية ع���ادل ال�سرتي اإن الفوج 
ال�سابع يحظى باهتمام اأع�ساء جمل�س االإدارة، 
واإن االإعداد للحف���ل بداأ بعد انتهاء امتحانات 
نهاي���ة الف�س���ل الدرا�س���ي الث���اين الإخراج���ه 
بال�س���ورة االأف�س���ل؛ ليك���ون الئًق���ا باأبنائنا 
الطالب بعد اجتهادهم طوال العام الدرا�سي 
ونيله���م اأعل���ى الدرج���ات لت�ري���ف وطنه���م 
وحتقيق اأمنياته���م للم�ساهمة يف بناء الوطن 

وو�سع اللبنات من اأجل جمتمع متعلم واٍع.
وعرب ال�س���رتي عن امتنان���ه لرعاية وزير 

العم���ل والتنمية االجتماعي���ة ورئي�س جمعية 
احل���اج ح�س���ن الع���ايل اخلريية حف���ل التخرج 
ال�ساب���ع ال���ذي �سيق���ام الليل���ة دعًم���ا لفئ���ة 

الطالب.
واأ�ساد ال�سرتي بدعم احلاج ح�سن العايل 
للحفل، مبيًنا اأن���ه داأب على م�ساندة اجلمعية 
���ا يف حف���الت التخ���رج اإمياًن���ا من���ه  خ�سو�سً
ب����رورة م�ساندة موؤ�س�س���ات املجتمع املدين 
يف م�ساعيه���ا لرفع درج���ة الوعي واحلث على 

التعليم والتفوق.

يف  امل�سارك���ة  اجلمعي���ات  ع���ربت 
املعر����س امل�ساح���ب للملتقى احلواري 
االأول مبجل�س النفيعي الذي كان بعنوان 
“امللك، القائد، االإن�سان” عن �سعادتها 
بامل�ساركة املتمي���زة التي كانت مبثابة 
احل�س���ور  لتعري���ف  حقيقي���ة  فر�س���ة 
باالأن�سط���ة والفعالي���ات الت���ي يقومون 
بها م���ن اأن�سطة اجتماعي���ة تفيد الوطن.

ومتنت كل م���ن جمعية دار املنار لرعاية 
الوالدين وجمعي���ة ب�سمة خري اأن ي�ستمر 
تقدمي الدعم املايل لهما من قبل وزارة 
التنمي���ة وم���ا لذل���ك م���ن اأثر بال���غ على 
ا�ستمراري���ة اأن�سطتهم���ا املختلف���ة التي 

تهدف خدمة املجتمع.
كم���ا اأم���ل �ساحب املتح���ف املنزيل 
امل�سارك باملعر�س والذي عر�س �سورا 
قدمية جلاللة امللك اأن ي�سجل متحفه يف 

هيئة الثقافة واالآثار.

توظيف اأحدث احللول التقنية للت�سدي للهجمات الإلكرتونية
اال�ستعانة ب� “هواوي تكنولوجيز” لوقف خماطر االخرتاق... خالد بن عبداهلل:

ق�ر الق�سيبي���ة - مكتب نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء: دعا نائ���ب رئي�س جمل����س ال���وزراء ال�سيخ 
خال���د بن عبداهلل اآل خليفة اإلى اأهمية توظيف اأحدث 
حلول االأمن التقني املتط���ورة للت�سدي اال�ستباقي 
اخ���رتاق  الت���ي ت�سته���دف  االإلكرتوني���ة  للهجم���ات 

االأنظمة املعلوماتية واالأمنية وامل�رفية للدول.
و�سدد على �رورة تعزيز ورفع م�ستويات االأمن 
وحماي���ة النظم االإلكرتونية مم���ا يهددها من خماطر 
االخرتاق والعب���ث بها، وذلك باال�ستفادة من خربات 
ال����ركات الرائ���دة عامليا يف هذا املج���ال، ف�سال عن 
حتديث الت�ريع���ات على امل�ست���وى الدويل لتجرمي 
مث���ل ه���ذه الهجم���ات التي ع���ادة ما تك���ون خارجية 
امل�سدر. وكان ال�سي���خ خالد بن عبداهلل قد ا�ستقبل 
يف مكتب���ه بق�ر الق�سيبية اأم����س الرئي�س التنفيذي 
ل�رك���ة ه���واوي البحرين ج���ون لويدونغ ال���ذي قدَّم 
ل���ه  نائب رئي�س ال�سالم���ة االإلكرتونية واخل�سو�سية 
يف ق�س���م العالق���ات العام���ة العاملية ب�رك���ة هواوي 
تكنولوجي���ز الود مي���كا؛ مبنا�سبة زيارت���ه اإلى البالد 

للم�سارك���ة يف اأحد املوؤمت���رات املتخ�س�سة يف جمال 
ال�سالم���ة االإلكرتونية. وخ���الل اللقاء، اأع���رب ال�سيخ 
خالد بن عبداهلل ع���ن �سكره وتقديره للقائمني على 
�رك���ة هواوي الختي���ار مملكة البحري���ن كمقر رئي�س 
الأعمالها يف املنطقة، وما ت�سطلع به من دور يف رفد 
وتلبي���ة احتياجات ال�س���وق املحلي���ة واالإقليمية من 
املبتكرات التكنولوجية احلديثة، واإ�سهامها املبا�ر 

يف تطوير قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات.
من جانبه، اأبدى ميكا اإعجابه بامل�ستوى املتقدم 
ال���ذي تتمتع به البني���ة التحتية لتقني���ة املعلومات 
واالت�س���االت يف مملك���ة البحرين، م�سي���دا يف الوقت 
نف�س���ه باال�ستعدادات التي تق���وم بها اجلهات ذات 
العالق���ة لو�سع اخلط���ط التنفيذي���ة الالزمة؛ لتوفري 

.) 5G ( الطيف الرتددي ل�سبكات اجليل اخلام�س

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبال الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س ال�سالمة االإلكرتونية واخل�سو�سية ب� “هواوي البحرين”	

تن�سيق التعاون الأمني مع �سنغافورة

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير 
الداخلي����ة الفريق الرك����ن ال�سي����خ را�سد بن 
عبداهلل اآل خليفة �سفري جمهورية �سنغافورة 
املعتم����د لدى مملك����ة البحري����ن واملقيم يف 
الريا�����س لورن�س اأندر�س����ون، وذلك بح�سور 

رئي�س االأمن العام اللواء طارق احل�سن.
ومت خ����الل اللقاء ا�ستعرا�����س العالقات 

الثنائية القائمة بني البلدين وبحث جماالت 
باالإ�ساف����ة  االأمن����ي،  والتن�سي����ق  التع����اون 
اإل����ى ع����دد م����ن املو�سوع����ات ذات االهتمام 

امل�سرتك.
ح�ر م�ساع����د رئي�س االأمن العام ل�سوؤون 
العملي����ات والتدري����ب اللق����اء العميد الركن 

ال�سيخ حمد بن حممد اآل خليفة.

ا�ستحداث تخ�س�س اأجهزة القيا�س باملرحلة الثانوية
اإقبال كبري من الطلبة للتخ�س�س يف املجال...“الرتبية”:

والتعلي���م:  الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الع���ام  ه���ذا  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  ا�ستحدث���ت 
تخ�س����س اأجه���زة القيا�س والتحكم، حي���ث زار وزير 
الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د النعيمي مدر�س���ة الفاحت 
الثانوية للبنني؛ لالطالع على ا�ستعداداتها لتطبيق 
ه���ذا التخ�س�س. وتفقد الوزي���ر املخترب وال�سفوف 
املخ�س�سة لهذا التخ�س�س، موؤكدا اأن الوزارة ارتاأت 
التو�س���ع يف تطبيق ه���ذا النوع م���ن التعليم ليتجاوز 
مدار����س التعلي���م الفن���ي واملهن���ي اإل���ى املدار�س 
الثانوي���ة العام���ة؛ الإتاح���ة الفر�س���ة الأك���رب عدد من 

الطلبة لاللتحاق بهذا القطاع التعليمي احليوي. 
وحققت اخلطوة جناح���ا طيبا منذ تطبيقها قبل 
اأع���وام ع���دة، حيث �سه���دت التخ�س�س���ات اجلديدة 

•اإقباال كبريا من جانب الطلبة. وزير الرتبية يّطلع على اال�ستعدادات لتطبيق التخ�س�س اجلديد	

“اخلريية امللكية” تكرم الطلبة املتفوقني
بتوجيه من جاللة امللك

املنام���ة - بنا: ثمن ممثل جالل���ة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�س���وؤون ال�سب���اب رئي����س جمل����س اأمن���اء 
املوؤ�س�سة اخلريية امللكية �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد 
اآل خليفة، اهتمام ودعم عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، بتعليم اأبناء البحرين 
ومتتعه���م مب�ست���وى مرتف���ع، وحر�س جاللت���ه على 
تفوق االأيتام، وتق���دمي الرعاية التعليمية املتميزة، 
وت�سخري كافة ال�سبل التي توفر لهم احلياة الكرمية، 
ومتكنه���م من موا�سل���ة حت�سيلهم العلم���ي بتفوق 
وجناح.جاء ذلك مبنا�سبة رعاية �سموه االحتفال الذي 
نظمته املوؤ�س�سة اخلريية امللكية لتكرمي 535 طالبا 
وطالب���ة من املتفوقني مبختل���ف املراحل الدرا�سية 
يف احلف���ل اخلام�س ع�ر لتك���رمي الطلبة املتفوقني، 
وال���ذي اأقيم بقاع���ة ال�سيخ عبدالعزي���ز بن حممد يف 

جامعة البحرين.
وق���ال �سموه “ي�رفنا به���ذه املنا�سبة اأن نهنئ 
عاه���ل الب���الد الرئي�س الفخ���ري للموؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكي���ة �ساحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة مبنا�سبة تفوق وجناح اأبنائ���ه وبناته ونيلهم 
اأعل���ى الدرج���ات، موجها خال����س ال�سك���ر والتقدير 
عل���ى رعاية جاللته االأبوية الكب���رية واهتمامه الدائم 
بجميع االأيتام البحرينيني وحر�سه باأن يحظى اجلميع 

بحقه���م يف التعليم واحلياة الكرمي���ة، �سائال املولى 
عز وجل اأن يب���ارك يف جاللته، واأن ي�سبغ عليه موفور 
ال�سح���ة وال�سع���ادة وط���ول العم���ر”. م�سي���دا �سموه 
بالدعم ال���ذي حتظى به املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية 
من جان���ب احلكومة الر�سيدة بقي���ادة رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، وم���وؤازرة ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
كم���ا هن���اأ �سم���و ال�سيخ نا����ر بن حم���د الطالب 
املتفوق���ني واأولي���اء اأموره���م به���ذا النج���اح الذي 

حققوه.
واألقى االأم���ني العام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية 
م�سطفى ال�سيد كلمة اأ�س���اد فيها بالرعاية امللكية 
واهتمام���ه ورعايت���ه االأبوية باأ����ر واأبن���اء املوؤ�س�سة 

ودعمه الالحمدود للموؤ�س�سة.

• املوؤ�س�سة اخلريية امللكية تكرم الطلبة املتفوقني 	

تكرمي املتفوقني من الأيتام واأبناء الأ�رس املتعففة
يف حفل نظمته “�سجرة احلياة” و“الكوثر” برعاية حميدان

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعي���ة: حتت رعاية وزي���ر العمل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان، نظمت جمعيتا �سجرة 
احلي���اة اخلريي���ة، والكوثر للرعاي���ة االجتماعية 
حفال م�س���رتكا لتكرمي الطلب���ة املتفوقني من 
االأيتام واأبناء االأ����ر املتعففة، يف مركز االأمرية 
اجلوه���رة للط���ب اجلزيئ���ي وعل���وم املورثات 
واالأمرا����س الوراثي���ة اأم����س، بح�س���ور عدد من 
ال�سخ�سي���ات العام���ة وممثلني ع���ن اجلمعيات 
االأهلية واخلريي���ة واملراكز ال�سبابي���ة، واأولياء 
اأم���ور الطلبة.ويل���غ عدد م���ن مت تكرميهم من هذه 
الفئ���ة املتمي���زة، 387 طالب���ا من االأيت���ام من جميع 
املراح���ل الدرا�سية، بدءا من الرو�س���ة، وو�سوال اإلى 
املراحل االبتدائية واالإعدادية والثانوية واخلريجني 

اجلامعيني من خمتلف التخ�س�سات.
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأ�س���اد حمي���دان، باهتم���ام 

“�سجرة احلياة” و”الكوث���ر”، وحر�سهم على تكرمي 
الطالب املتفوقني من االأيتام واأبناء االأ�ر املتعففة.

• وزير العمل يكرم اأحد الطالب	

وزير الداخلية: وقف اإ�سدار املحافظات اأي �سحف اأو جمالت
املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأ�س���در 
وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سيخ 
را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة تعميم���ا 
للمحافظ���ات اأم����س بوق���ف اإ�س���دار اأية 

مطبوع���ات اأو �سحف اأو جم���الت اإعالمية 
ورقي���ة اأو اإلكرتوني���ة با�س���م املحافظة، 
وذلك حلني تنظي���م االإجراءات القانونية 

واالإدارية يف هذا ال�ساأن.

“الزكاة”: ا�ستفادة 1210 من “احلقيبة املدر�سية”
املنام���ة  بن���ا: نفذ �سن���دوق الزكاة 
ال�س���وؤون  الإدارة  التاب���ع  وال�سدق���ات 
وال�س���وؤون  الع���دل  ب���وزارة  الديني���ة 
االإ�سالمي���ة واالأوق���اف م����روع “احلقيبة 
املدر�سية” تزامنا مع بدء العام الدرا�سي 
اجلديد، والذي ا�ستفاد منه ما يقارب من 
1210 من الطالب والطالبات بني حقيبة 
مدر�سية بجمي���ع م�ستلزماتها وكوبونات 

ل�راء القرطا�سية التي يحتاجونها.
ويعترب م�روع “احلقيبة املدر�سية” 
�سم���ن امل�ساريع الرئي�س���ة التي ينفذها 
�سندوق ال���زكاة وال�سدق���ات بداية كل 
عام درا�سي، وتقوم فكرة امل�روع ب�سكل 

اأ�سا����س على تزويد الط���الب والطالبات 
واالإعدادي���ة  االبتدائي���ة  املرحل���ة  م���ن 
والثانوية باحلقيبة املدر�سية؛ لتخفيف 
العبء ع���ن كاه���ل االأ����ر امل�سجلة لدى 
ال�سندوق. وتاأتي امل�ساريع التي ينفذها 
ال�سندوق �سم���ن اإ�سرتاتيجيته اجلديدة 
الرامي���ة اإلى تعزيز قيم���ة التكافل ون�ر 
ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية، ف�سال عن 
تنويع م�سارف ال�سدقات، وبيان دورها 
الفاعل يف املج���ال التنموي، حيث د�ّسن 
ال�سندوق موؤخرا هوية جديدة تواكب يف 
روؤيتها وقيمها تطلع���ات واأهداف روؤية 

مملكة البحرين االقت�سادية 2030.

• عادل ال�سرتي	 • عادل العايل	

حمرر ال�سئون املحلية
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�إعادة �سحنة �أبقار بعد نفوق 23 ر�أ�سا منها

“�ل�سمالية”: در��سة �إجر�ء�ت �ل�سالمة ب�ساحل دم�ستان

�إر�سال وفد طبي ملعاينة م�سابي حادث �لريا�ض

�إلى �ل�سلمانية حتويل خدمات �لوالدة من “جدحف�ض” 

ت�صبب يف وفاة �صخ�صني اأثناء عودتهما من العمرة... “ال�صحة”:

ب�صكل تدريجي وبدءا من الأحد املقبل... “ال�صحة”:

املنام���ة -  وزارة ال�صح���ة: اأفادت وزارة ال�صحة 
باأن جلن���ة احل���وادث والإ�صاب���ات الطارئ���ة باخلارج 
اجتمع���ت ف���ور تلقيها خ���ر تعر�ض عائل���ة بحرينية 
مكونة من 12 �صخ�صا حلادث م���روري م�صاء الأربعاء 
املا�صي اأثن���اء عودتهم من منا�ص���ك العمرة، والذي 
نت���ج عن���ه وف���اة �صخ�ص���ني واإ�صاب���ة 10 اأ�صخا����ض 
اآخري���ن مت ت�صنيف حالة 6 منه���م على اأنها اإ�صابات 
ب�صيط���ة تراوح���ت ب���ني الك�ص���ور والر�صو����ض. اأما 
الإ�صاب���ات الأخرى، وهي 4 حالت، فقد �صنفت على 
اأنه���ا اإ�صابات خطرية ا�صتدع���ت نقل امل�صابني اإلى 
م�صت�صف���ى الإم���ام عبدالرحم���ن الفي�ص���ل يف منطقة 

الريا�ض.
واأك���دت ال���وزارة باأن���ه وبن���اء على ذل���ك قامت 
اللجنة برئا�صة نبيل الع�صريي ونائب الرئي�ض �صيخة 
عبدالقادر وبح�ص���ور اأع�صاء اللجنة من وزارة ال�صحة 
ووزارة اخلارجية و�صفارة مملكة البحرين يف الريا�ض 
بعق���د اجتماع ط���ارئ مت خالل���ه التوا�ص���ل مع جميع 
اجله���ات املعنية يف وزارة اخلارجي���ة و�صفارة مملكة 
البحرين؛ لالطمئنان عل���ى امل�صابني والوقوف على 

حالتهم ال�صحية. 
كم���ا قررت اللجن���ة اإر�صال وفد طب���ي على وجه 
ال�رسعة ي�صم عددا من ال�صت�صاريني واملخت�صني يف 

هذا املجال؛ ملعاينة امل�صابني وحتديد احتياجاتهم 
ولتن�صي���ق موا�صل���ة عالجه���م يف اململك���ة العربي���ة 
ال�صعودية واإرجاعهم اإل���ى مملكة البحرين كالً ح�صب 

حالته ال�صحية.
كما قام���ت اللجنة بالتن�صيق م���ع جميع اجلهات 
املعني���ة يف وزارة اخلارجية و�صف���ارة مملكة البحرين 
لإرج���اع جثامني املتوف���ني باأ�رسع وق���ت، كما قامت 
بالتن�صي���ق م���ع اجله���ات املعني���ة يف وزارة ال�صح���ة 
وجممع ال�صلمانية الطبي لتكون على اأمت ال�صتعداد 
لع���ودة امل�صابني وتوفري جمي���ع اخلدمات العالجية 

والطبية ال�رسورية يف مثل هذه احلالت.

املنام���ة - وزارة ال�صحة: �رسح���ت وزارة ال�صحة 
باأنه���ا ق���د ب���داأت باتخ���اذ ال�صتع���دادات الالزم���ة 
كافة؛ لإع���ادة ترميم م�صت�صف���ى جدحف�ض للولدة، 
حي���ث تاأتي ه���ذه اخلط���وة يف اإط���ار الت���زام الوزارة 
باإ�صرتاتيجيته���ا الرامية اإلى تطوي���ر امل�صت�صفيات 
اخلارجي���ة التابع���ة لها.واأكدت الوزارة اأن���ه تقرر اأن 
يت���م نقل وحتوي���ل خدمات الولدة ب�ص���كل تدريجي 
من م�صت�صف���ى جدحف�ض اإلى جممع ال�صلمانية وذلك 
ابت���داء من ي���وم الأحد املقب���ل املواف���ق 9 �صبتمر 
2018 على اأن يت���م النتهاء من عملية النقل نهاية 

�صهر �صبتمر اجلاري.
واأف���ادت ال���وزارة يف بيانها باأن مه���ام التطوير 
وال�صيان���ة �صتقت�رس على خدم���ات الولدة يف الوقت 
احل���ايل فقط، بينما �صيتم ال�صتم���رار بتقدمي جميع 
اخلدم���ات الأخ���رى كاملعت���اد كالعي���ادات واأجنح���ة 
الأطف���ال واخلدم���ات ال�صحية املقدم���ة للمراجعني 

للم�صت�صفى ب�صكل طبيعي.
واأو�صح���ت اأن تطوير و�صيان���ة خدمات الولدة 
بجدحف�ض م���ن املقرر اأن ت�صتغرق عاما واحدا، حيث 
�صي�صاه���م هذا التطوي���ر يف حت�ص���ني م�صتوى جودة 
اخلدم���ات ال�صحية بامل�صت�صف���ى، موؤكدة يف الوقت 
ذات���ه حر�صه���ا واهتمامها باإع���ادة تقيي���م وتطوير 
خمتل���ف املرافق ال�صحي���ة بامل�صت�صف���ى وتنفيذها 
على مراحل متعددة، ملا لعمليات ال�صيانة والرتميم 
م���ن دور اإيجاب���ي وفعال يف تطوير جمم���ل اخلدمات 

التي تقدم جلميع امل�صتفيدين.
عل���ى  املرتددي���ن  جمي���ع  ال���وزارة  وطماأن���ت 
م�صت�صف���ى جدحف����ض للولدة باأن جمم���ع ال�صلمانية 
الطب���ي اتخذ كل الإج���راءات وال�صتع���دادات الالزمة 
ل�صتقبال جميع حالت الولدات الطبيعية والقي�رسية 
الطارئة واملجدولة املحولة من م�صت�صفى جدحف�ض 
لل���ولدة، و�صي�صتقب���ل ح���الت الولدة جم���ددا بعد 

النتهاء من اأعمال الرتميم وال�صيانة.
واأ�صافت: مت تخ�صي�ض جناحني بق�صم اأمرا�ض 
الن�صاء وال���ولدة مبجمع ال�صلماني���ة ل�صتقبال جميع 
املري�ص���ات من احلوام���ل وحالت ال���ولدة مع بداية 
الأ�صب���وع املقبل. كما �صيت���م التن�صيق والتعاون مع 
م�صت�صفى امللك حم���د، الذي من املقرر اأن ي�صتقبل 
كذلك ع���ددا م���ن ال���ولدات القي�رسية ط���وال فرتة 

�صيانة مب�صت�صفى جدحف�ض للولدة.

املنام���ة - وزارة الأ�صغ���ال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين: رف�صت 
اإدارة الرقاب���ة وال�صحة احليوانية دخول 
�صحن���ة اأبقار واردة اإل���ى مملكة البحرين 
يبلغ عدده���ا 474 راأ�صا من البقار، بعد 
نفوق اأكرث م���ن 23 راأ�صا منها يف عر�ض 

البحر.
وذك���رت يف بي���اٍن له���ا اأن ال�صحن���ة 
ت�ص���م اأبق���ارا �صومالي���ة واأثيوبية، قد 
و�صل���ت اإلى مين���اء خليفة ب���ن �صلمان 
م�صاء الثالثاء املا�صي، حيث مت فح�صها 
�صب���اح الي���وم التايل من جان���ب الأطباء 
البيطري���ني بق�ص���م املحاج���ر البيطرية، 
اإذ تب���ني اأن ال�صحن���ة مكد�صة يف بانو�ض 
�صغري ل يتحمل اأعداد الأبقار. واأ�صافت 
اأن ال�صج���الت اخلا�ص���ة بال�صحن���ة بينت 
نف���وق اأكرث م���ن 23 راأ�صا منه���ا، ف�صال 
عن اأن ال�صحنة كانت تعاين اإعياء �صديدا 

واأعرا�صا لأمرا�ض تنف�صية.
الرقاب���ة وال�صحة  اإدارة  واأ�ص���درت 
احليواني���ة قرارا برف����ض دخول ال�صحنة 
اإلى مملك���ة البحرين واإعادته���ا اإلى بلد 
املن�ص���اأ، وذل���ك تطبيقا لقان���ون احلجر 

البيط���ري لدول جمل����ض التعاون رقم 8 
ل�صنة 2003، ولئحته التنفيذية وقانون 
الرفق باحليوان ل���دول جمل�ض التعاون 
رق���م 52 ل�صن���ة 2014، م�ص���رية اإلى اأن 
الإدارة قامت بالتوا�ص���ل مع ال�صلطات 
البيطرية ببل���د امل�صدر واإعالمهم بقرار 

الرف�ض وم�صبباته.
واأك���دت اأن وزارة الأ�صغال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ممثلة 
يف وكال���ة الزراعة والرثوة البحرية ت�صع 
�صحة املواطنني واملقيمني على قائمة 
اأولوياتها من خالل التاأكد من الإجراءات 
املتبع���ة؛ ل�صم���ان �صالم���ة الإر�صاليات 
الواردة اإل���ى مملكة البحرين من خمتلف 
املناف���ذ من اللحوم احلي���ة عر فح�صها 
بيطري���ا ومطابقتها املعاي���ري الدولية، 
وذلك قبل عر�صها يف الأ�صواق املحلية.

منطل���ق  م���ن  ال���وزارة  اأن  وبين���ت 
حر�صها عل���ى ال�صحة العام���ة، اأ�صدرت 
ق���رارات وزارية ع���دة لتنظي���م القطاع 
احلي���واين يف البحري���ن، على اعتب���ار اأنه 
اأحد املحاور املهم���ة املتعلقة بالتنمية 

امل�صتدامة والأمن الغذائي.

اأك���د  ال�صمالي���ة:  اجلنبي���ة - حمافظ���ة 
حماف���ظ ال�صمالية عل���ي الع�صفور اأن �صباب 
البحرين مث���ال للت�صحية والعم���ل الإن�صاين 

والوطنية.
ج���اء ذلك لدى ا�صتقبال���ه ال�صاب البحار 
جعفر الدم�صتاين الذي متكن من اإنقاذ عائلة 
بحريني���ة بعد اأن اأو�صكت عل���ى الغرق قبالة 
�صاحل دم�صتان، بح�صور النائب ال�صيخ ماجد 

املاجد وعدد من امل�صوؤولني باملحافظة.
واأ�ص���اد املحاف���ظ بتك���رمي البح���ار من 
ممثل جاللة املل���ك لالأعمال اخلريية و�صوؤون 
ال�صباب �صمو ال�صيخ نا�رس بن حمد اآل خليفة 

بتكليف من جاللته.
يف  نفخ���ر  اأنن���ا  الع�صف���ور  واأ�ص���اف 
املحافظة بوج���ود مناذج م�رسف���ة من �صباب 
ب���روح  يتمتع���ون  مم���ن  الق���رى  و�صاب���ات 
الت�صحية م���ن اأجل الغري وم���ن اأجل الوطن، 
فه���ذه ال�صم���ات لي�صت بالغريبة عل���ى اأبناء 

ال�صمالية وتعك�ض اأ�صالة اأبناء الوطن.
وفيما يتعلق باإج���راءات ال�صالمة العامة 
ق���ال  املحافظ���ة،  يف  ال�صواح���ل  ملرت���ادي 
الع�صف���ور اإنه �صيتم درا�صة وتقييم الو�صع 
البيئي ل�صاحل دم�صتان خ�صو�صا مبا يكفل 

�صالمة مرتادي ال�صاحل.

تبادل �أف�سل �خلرب�ت باإدماج �حتياجات �ملر�أة يف �لتنمية
عرفت املفو�صة الأوروبية للم�صاواة بالنموذج الوطني... الأن�صاري:

الرفاع - املجل�ض الأعلى للمراأة: عقدت الأمني 
العام للمجل�ض الأعلى للمراأة هالة الأن�صاري اجتماع 
عم����ل مع املفو�ص����ة الأوروبي����ة للعدال����ة وامل�صاواة 
ب����ني اجلن�صني فريا جريوفا مبق����ر الحتاد الأوروبي 
يف بروك�ص����ل، اإذ متثل����ت املباحثات ب����ني الطرفني 
مبناق�ص����ة اأه����م املوا�صيع ذات الهتم����ام امل�صرتك 
يف جم����ال العدال����ة وتكاف����وؤ الفر�����ض. وا�صتمع����ت 
امل�صوؤولة الأوروبية اإلى ما قامت به مملكة البحرين 
م����ن خطوات اأدت اإل����ى حتقيق نتائ����ج متقدمة على 
�صعيد تطوي����ر الت�رسيعات الداعمة للم����راأة والأ�رسة، 
وو�ص����ع ال�صيا�ص����ات النوعي����ة القائمة عل����ى عدالة 
فر�����ض امل�صارك����ة يف احلي����اة العام����ة، اإ�صاف����ة اإلى 
خمرج����ات النم����وذج الوطن����ي الداعم لعم����ل الدولة، 
لتكون البحرين اليوم من الدول التي متتلك جتارب 
رائ����دة يف جم����ال نهو�ض وتقدم امل����راأة. وخ�ص�صت 
الأن�ص����اري حي����ًزا وا�صًع����ا م����ن اللق����اء للتعري����ف ب� 
“جائ����زة الأم����رية �صبيكة بن����ت اإبراهي����م اآل خليفة 
العاملي����ة لتمكني امل����راأة”، التي ج����اء اإطالقها على 
امل�صتوى ال����دويل بعد جناح التجرب����ة على ال�صعيد 
الوطن����ي لأك����رث م����ن 10 اأع����وام �صم����ن املب����ادرات 
املتع����ددة التي تعتمده����ا البحرين؛ من اأجل حتقيق 
اأه����داف التنمية امل�صتدام����ة املتعلقة بالتوازن بني 
اجلن�ص����ني. وبح����ث الطرفان خ����الل الجتماع جمالت 
التعاون ب����ني البحرين والحت����اد الأوروبي يف جمال 

اإدماج احتياج����ات املراأة يف التنمي����ة، وقيا�ض تاأثري 
الآلي����ات املوجه����ة للتوازن ب����ني اجلن�صني يف �صوق 
العم����ل. واأكدت الأن�صاري اهتم����ام البحرين بالعمل 
مع حلفائها و�رسكائها على ال�صعيد الدويل؛ من اأجل 
تبادل اأف�صل املمار�صات واخلرات يف هذا املجال. 
وكان����ت الأن�صاري �صارك����ت يف العا�صمة البلجيكية 
)بروك�صل( يف اأعم����ال ندوة حوارية رفيعة امل�صتوى 
م����ع اأع�صاء بارزي����ن يف الحتاد والرمل����ان الأوروبي 
وعدد من ال�صف����راء وروؤ�صاء البعث����ات الدبلوما�صية 
وممثلي منظمات متخ�ص�ص����ة يف جمال التوازن بني 

اجلن�صني، حت����ت عنوان “امل����راأة البحرينية واأهداف 
التنمي����ة امل�صتدام����ة 2030”. واأ�ص����ارت اإلى اأن هذا 
احلوار رفيع امل�صتوى يتزامن مع عدد من التطورات 
وامل�صتج����دات وم����ن اأهمه����ا و�ص����ع وتفعيل منوذج 
وطني �صام����ل يقود عمليات اإدماج احتياجات املراأة 
يف التنمي����ة، مو�صح����ة اأنه بن����اًء عل����ى مباركة كرمية 
م����ن لدن عاه����ل الب����الد لتو�صيات املجل�����ض الأعلى 
للمراأة، فقد تبنى جمل�ض الوزراء اآليات هذا النموذج 
الوطن����ي الذي اأ�صبح مبثابة الآلية الر�صمية حلوكمة 

عمليات تكافوؤ الفر�ض والتوازن بني اجلن�صني.

• اجتماع عمل مع املفو�صة الأوروبية للعدالة وامل�صاواة بني اجلن�صني	
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ل م�رشوعية لأي اجتماعات ل�صخ�صيات من جمعيات منحلة

ل مكان لولية الفقية ول املتعاطفني معها يف البحرين

اللقاءات ال�رسية توؤكد اال�ستمرار يف اإرهاب املجتمع... برملانيون:

خيانة الوطن يف الداخل واخلارج جرمية كربى ال يقبل بها ال�سعب... رئي�س “النواب”:

املنام���ة - بن���ا: اأجم���ع ن���واب و�سوري���ون على 
ع���دم م�رسوعية عقد اأي اجتماع���ات تعقدها وتنظمها 
�سخ�سي���ات من جمعيات �سيا�سي���ة مت حلها مبوجب 
اأح���كام ق�سائي���ة الرتكابها خمالف���ات وجرائم مت�س 
حما�سب���ة  اأن  موؤكدي���ن  اململك���ة،  وا�ستق���رار  اأم���ن 
جميع االأف���راد الذين قام���وا بعقد اجتماع���ات با�سم 
اجلمعي���ات ال�سيا�سي���ة املنحل���ة ه���و اأم���ر قان���وين 
م����رسوع، وذل���ك اإث���ر البي���ان ال���ذي اأ�سدرت���ه وزارة 
الع���دل وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة واالأوق���اف ب�س���اأن ما 
يت���داول يف و�سائ���ل التوا�سل االجتماع���ي، و ما ورد 
ملكت���ب �سوؤون اجلمعي���ات ال�سيا�سي���ة بالوزارة من 
معلومات ت�س���ر اإلى قيام اأف���راد ينتمون جلمعيات 
�سيا�سي���ة منحلة بعق���د اجتماعات �رسي���ة با�سم هذه 
اأن�سط���ة  اجلمعي���ات املحظ���ورة، بغر����س ممار�س���ة 
�سيا�سي���ة خ���ارج اإط���ار القانون. واأك���د ع�سو جمل�س 
ال�سورى عبدالعزي���ز اأبل اأن البيان ال�سادر من وزارة 
�لعدل بالتحذي���ر من ممار�سة �أي ن�ساط با�سم جمعية 
منحلة يتفق مع واجب���ات وزارة العدل وم�سوؤولياتها 
القانونية يف التحذير م���ن خمالفة القوانني املرعية 
يف مملكة البحرين، من منطل���ق احلر�س على �سيادة 
واح���رام القانون. “وكما هو معل���وم فاإن اجلمعيات 
واملوؤ�س�سات والهيئ���ات العامة عند تاأ�سي�سها وفقا 
للقانون تك���ون لها �سخ�سية اعتباري���ة م�ستقلة عن 
ال�سخ�سي���ات الطبيعي���ة لالأفراد املن�سم���ني اإليها، 
ف���اإذا مت حل اجلمعي���ة اأو املوؤ�س�س���ة اأو حتى ال�رسكة 
التجاري���ة ي�سبح العمل با�سمه���ا خمالفاً للقانون بل 

يعترب بحكم انتحال �سفة من غر خمول”.
واأ�ساف: جتدر االإ�سارة اإلى اأن  املادة )51( من 
املر�سوم بقان���ون رقم )21( ل�سن���ة 1989 باإ�سدار 
قان���ون اجلمعيات واالأندي���ة االجتماعي���ة والث�قافية 
ال�سب���اب  مي���دان  العامل���ة يف  والهيئ���ات اخلا�س���ة 
والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�س���ة حتظر على اأع�ساء 
اجلمعي���ة التي تقرر حله���ا اختياري���ا اأو اإجباريا، كما 
يحظ���ر عل���ى القائم���ني باإدارته���ا وعل���ى موظفيها 
موا�سل���ة ن�ساطه���ا اأو الت����رسف يف اأمواله���ا مبج���رد 
علمه���م بحلها، كما حتظر على اأي �سخ�س اأن ي�سرك 
يف ن�س���اط �جلمعي���ة بعد ن����ر قر�ر �حل���ل يف �جلريدة 

الر�سمية.
واأ�س���ار اإلى اأن املادة  رقم )11( من قانون رقم 
) 26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعيات ال�سيا�سية تن�س 
اأنه  ال يجوز للجمعية االإعالن عن نف�سها قبل التاريخ 
املحدد لتمتعها بال�سخ�سية االعتبارية لذلك ال يجوز 
لأح���د ممار�سة �أي ن�ساط �سيا�س���ي �أو �إجر�ء �أي ت�رف 
با�س���م اجلمعية عندما حتل وتفق���د بذلك ال�سخ�سية 
االعتباري���ة التي كانت لها. لهذا بادرت وزارة العدل 

باإ�سدار البيان.   

وم���ن جانبه���ا، اأك���دت ع�س���و جمل����س ال�سورى 
�سو�س���ن تقوي �رسورة حما�سبة جمي���ع االأفراد الذين 
قام���وا بعق���د اجتماع���ات �رسي���ة با�س���م اجلمعي���ات 
االجتماع���ات  ه���ذه  معت���ربة  املنحل���ة،  ال�سيا�سي���ة 
والتجمعات غ���ر قانونية بل هي خرق للقانون الذي 
يحظ���ر عل���ى اأع�ساء اجلمعي���ات املحظ���ورة موا�سلة 
ن�ساطه���ا اأو الت�رسف يف اأموالها خالل مدة احلظر، كما 
يحظر عل���ى �أي �سخ�ص �أن ي�سرتك يف ن�ساط �جلمعية 

بعد ن�رس احلكم ال�سادر باالإيقاف.
واعت���ربت تقوي عقد التجمع���ات غر القانونية 
ملمار�س���ة اأن�سط���ة �سيا�سي���ة خ���ارج اإط���ار القانون، 
زعزع���ة لالأم���ن واال�ستق���رار ال���ذي تنعم ب���ه مملكة 
البحرين بف�سل حكم���ة وحنكة قيادة �ساحب اجلاللة 
ملك البالد، الفتة اإلى �رسورة العمل وفق مبداأ عالنية 
العم���ل ال�سيا�سي، تنفيًذا مل���ا ن�ست عليه القوانني 
الت���ي تكف���ل للجمعي���ات ال�سيا�سي���ة املرخ�سة حق 
ممار�س���ة �لن�س���اط �ل�سيا�س���ي �مل����روع، م�س���رة يف 
الوق���ت ذات���ه اإلى اأهمي���ة العمل على �س���ون وحفظ 
املكت�سب���ات الدميقراطي���ة ململكة البحري���ن، التي 
الأي  والت�س���دي  املا�سي���ة،  ال�سن���وات  حتقق���ت يف 
حم���اوالت ت�ستهدف النيل م���ن املكت�سبات الوطنية 

و�سالمة العملية االنتخابية.
بينم���ا اأكد ع�سو جمل�س ال�سورى ب�سام البنمحمد 
�رسورة ردع اجلهات املعنية مبخالفات قوانني مملكة 
البحري���ن، موؤك���داً اأن املخالفات �ستقاب���ل بالرف�س 
ال�سديد �سواء من ال�سلطة الت�رسيعية اأو من موؤ�س�سات 
املجتم���ع املدين، مو�سحاً �رسورة احلفاظ على تنفيذ 
القوان���ني التي تهدف اإلى تعزيز مكت�سبات اململكة 
وحتف���ظ �سيادتها، باالإ�سافة اإلى حماية اأمن و�سالمة 
املجتمع، وع���دم التهاون مع تطبيق ه���ذه القوانني 

التي و�سعت لتنظم اأمن املجتمع وحتفظ حقوقه.
واأو�س���ح اأن هذه ال�سلوكي���ات توؤكد على �سحة 
ق���رار اإغالق هذه اجلمعيات املخالف���ة لكون اأفرادها 
مازال���وا ال يحرم���ون قوان���ني اململك���ة، ويعمل���ون 
خارج اإط���ار القانون، “ ولذل���ك نطالب باحلزم وردع 

املخالفني للقوانني”.
م���ن جانب���ه، اأكد النائ���ب جمال �سلم���ان، رف�س 
جمي���ع اأ�سكال االجتماع���ات التي تعقده���ا وتنظمها 

�سخ�سي���ات من جمعيات �سيا�سي���ة مت حلها مبوجب 
اأح���كام ق�سائي���ة الرتكابها خمالف���ات وجرائم مت�س 
اأم���ن وا�ستقرار اململكة، م�سرا اإل���ى اأن البيان الذي 
�سدر عن وزارة العدل يوؤكد اأن تلك اجلمعيات التي 
مت حله���ا اإمنا مازالت تنتهك اأنظم���ة البالد ومتار�س 

اأن�سطتها خارج القانون.
و�س���دد عل���ى اأهمية مواجه���ة اجلمعي���ات التي 
متار�س اأن�سطته���ا املرفو�س���ة واملخالفة للقوانني 
مما يوؤكد ا�ستمراريتها بفر�س اإرهابها على املجتمع 
وحماوالته���ا فر�س وجودها على الرغ���م من اإلغائها 
مبوج���ب اأح���كام ق�سائي���ة يحرمه���ا اجلمي���ع وله���ا 
�سلطتها امل�ستقلة، موؤكداً اأن هذه اجلمعيات املنحلة 
روج���ت اإ�ساعات ومار�س���ت اأدواراً لفر����س هيمنتها 
عل���ى ال�س���ارع واالإخ���الل باملمار�س���ة الدميقراطي���ة 
واالإ�ساءة اإل���ى م�رسوع العمل االإ�سالح���ي الذي اأطلقه 
عاهل الب���الد ان�سجاماً م���ع ممار�س���ات الدميقراطية 

العاملية التي ي�سادف يومها العاملي اليوم.
 واأكد النائب جمال بوح�س���ن اأن مملكة البحرين 
وف���رت االأجواء املنا�سب���ة للعمل ال�سيا�س���ي يف اإطار 
القان���ون وكفل���ت اأعلى مرات���ب احلري���ة ال�سيا�سية 
للجمعيات ال�سيا�سية �سم���ن االأهداف الوطنية التي 
تخ���دم وترتقي بالعم���ل ال�سيا�سي الوطن���ي، موؤكداً 
اأن امل����رسوع االإ�سالح���ي جلاللة امللك كف���ل واأعطى 
العم���ل ال�سيا�س���ي م�ساح���ة كبرة �سم���ن القانون و 
وف���ق املعاي���ر الوطنية ومب���ا ي�سه���م يف دفع عجلة 
ب���كل  املجتم���ع  اأن  واأ�س���اف   . واالإ�س���الح  التنمي���ة 
اأطيافه ومكوناته وكذلك ال�سلطة الت�رسيعية يقفون 
وي�سان���دون كل االإجراءات التي تتخذها وزارة العدل 
حي���ال كل م���ن ت�سول له نف�س���ه العبث باأم���ن واأمان 
مملك���ة البحرين من خالل العمل خ���ارج اإطار القانون 
بالدع���وة اإلى عق���د اجتماعات �رسية والت���ي اأطلقتها 
اإح���دى اجلمعي���ات ال�سيا�سية املنحل���ة والتي تهدف 
اإلى حماولة زعزعة الوحدة البحرينية الوطنية و�رسب 
الهوي���ة ل�سع���ب البحري���ن. واأ�س���اف النائ���ب جمال 
بوح�س���ن اأن العمل ال�رسي كما يحلو خلفافي�س الظالم 
بع�س م���ن ينت�سبون للجمعي���ات ال�سيا�سية املنحلة 
بحك���م القان���ون اإمنا هو عم���ل اإجرامي بح���ق الوطن 

وال�سعب البحريني الويف.

الق�سيبي���ة - جمل�س النواب: اأكد رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحمد املال اأن مملك���ة البحرين دولة القانون 
واملوؤ�س�س���ات، ولديها م�رسوعه���ا االإ�سالحي املرتكز 
عل���ى ميثاق العمل الوطني، الذي نال الثقة ال�سعبية 
الوطني���ة  االإرادة  ع���ن  وع���رب  املطلق���ة،  باالأغلبي���ة 
الكا�سح���ة، بقيادة عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، واأن مملك���ة البحرين 
لديه���ا د�ستوره���ا الذي ينظم العم���ل يف كل جوانب 
احلي���اة، واأن م�س���رة االإ�س���الح والدميقراطية ت�سر 
بخط���ى ثابت���ة ورا�سخة، واأن اأي تعدي���ل يف القوانني 
واالإجراءات يت���م من خالل املوؤ�س�س���ات الد�ستورية، 
وال�سلط���ة الت�رسيعي���ة املمثل���ة يف جمل����س الن���واب 
وجمل�س ال�سورى، وبالتعاون مع ال�سلطة التنفيذية، 
وفقا لالآليات الد�ستورية ال�رسيحة، واأن اأي حماوالت 
للقف���ز عل���ى �سالحي���ات ال�سلط���ات واملوؤ�س�س���ات 
الد�ستورية، والقوانني واالإج���راءات، مرفو�سة جملة 
وتف�سي���ال. و�س���دد رئي�س جمل����س الن���واب على اأن 
التحركات االأخرة من بع�س ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
تعك�س حتركا جديدا جلماعة والية الفقيه االإيرانية يف 
مملك���ة البحرين، ومن بع�س املتعاطفني معها، واأنه 
ال مكان الأيديولوجيا والية الفقيه يف مملكة البحرين، 

وال مكان للمتعاطفني مع االأفكار الراديكالية.
واأ�س���ار رئي�س جمل����س النواب اإل���ى اأن ا�ستمرار 
خيانة الوطن جرمية كربى، وكما اأن خيانة الوطن مع 
اخلارج جرمية، فاإن خيان���ة الوطن من الداخل جرمية 
كذلك على ال�سواء، وغر مقبولة بتاتا، ولن يقبل بها 
ال�سع���ب البحريني املخل�س، ال���ذي يقف مع قيادته 
الر�سي���دة، وارت�سى وعرب اإرادت���ه الد�ستورية نظام 
احلكم والعمل يف �سلطات الدولة. وان �سعب البحرين 
يرف����س التطلع���ات الطائفي���ة املتطرف���ة. والت���ي 
تتعار�س مع قيم الدولة املدنية. واأ�ساف اأن حماولة 
جمموعة من ال�سخ�سي���ات ال�سيا�سية اإعادة االأو�ساع 
االأمنية وال�سيا�سية اإلى الوراء ال ميكن القبول به، بل 
ينبغي مواجهته دون تردد، باعتبارها حماولة جديدة 
م���ن خونة الوطن ت�ستهدف اقت�س���اد البحرين، واأمن 

وا�ستقرار الدولة والتما�سك املجتمعي.

واأ�سار اإلى اأن للتناق�سات الوا�سحة املمار�سات 
املرفو�سة ل���دى بع�س ال�سخ�سيات ال�سيا�سية التي 
تتحرك داخليا، وترف�س انتق���اد التدخالت االإيرانية 
يف البحرين، اأو اإدانة مواقفها ال�سيا�سية يف املنطقة، 
واأن مملك���ة البحري���ن يف الوقت الذي حت���ارب اأتباع 
والي���ة الفقيه من احلوثي���ني يف اليم���ن، فهناك من 
ي���رّوج اأجن���دات والية الفقي���ه يف البحرين، وال ميكن 
ن�سي���ان مواقف ال�سخ�سيات التي تورطت يف التخابر 
مع ال�سف���ارات االأجنبية، وعملت عل���ى ت�سويه �سمعة 
البحري���ن يف املحاف���ل الدولية. واأك���د رئي�س جمل�س 
الن���وب اأن���ه ح���ان الوق���ت التخ���اذ اإج���راءات �سارمة 
ووا�سحة بحق من يتالعب بال�سيادة الوطنية، ويعمل 
�س���د الدولة بتكرار ف�سله من���ذ 2011، واأنه ال ميكن 
اإع���ادة الثقة لك���وادر اجلمعي���ات املنحلة م���ا دامت 
تعم���ل على حتقيق اأجندة والية الفقيه، ففي الوقت 
الذي حتارب الدولة االإرهاب يف اخلارج، فاإن اأ�سحاب 

تلك االأجندات يحاربون الدولة وال�سعب يف الداخل.
مملك���ة  يف  االإ�سالحي���ة  امل�س���رة  اأن  واأو�س���ح 
البحري���ن مت�س���ي قدما، ب���كل فخر و�سم���و، وبكافة 
املمار�س���ات الد�ستوري���ة واحل�ساري���ة، يف خمتل���ف 
املج���االت واالأ�سعدة، حملي���ا ودولي���ا، واأن ال�سعب 
البحرين���ي يف الوق���ت ال���ذي ي�ستعد في���ه للم�ساركة 
يف االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية املقبل���ة، وتعزيز 
م�ساركت���ه ال�سيا�سي���ة يف �سناع���ة الق���رار الوطني، 
تخرج لدى بع����س �سخ�سيات ذات اأفكار راديكالية، 

اجتماع���ات  لتعق���د  حمظ���ورة،  منحل���ة  وجمعي���ات 
ومتار����س  مرفو�س���ة،  ت�رسيح���ات  وتطل���ق  �رسي���ة، 
اأن�سط���ة �سيا�سية م�سبوهة، هدفه���ا عرقلة امل�سرة 
االإ�سالحي���ة، والتاأثر ال�سلبي عل���ى عملية امل�ساركة 
ال�سيا�سي���ة، وهي جتاوزات مك�سوف���ة، يجب اأن يتم 
الت�س���دي له���ا قانونا بكل حزم وح�س���م، حفاظا على 
م�سرة امل����رسوع االإ�سالحي، وحماية اللحمة الوطنية، 
و�س���ون املكت�سبات الوطني���ة والدميقراطية، وعدم 
ال�سم���اح للجمعي���ات املنحل���ة الإع���ادة ن����رس وترويج 
غاياته���ا التي ت�سته���دف جتاوز القان���ون وبث روح 
التفرق���ة والفتن���ة واملن�س���ات الطائفي���ة، يف وطن 
يعت���ز مببادئه الوطنية وقيم���ه الرفيعة التي توافق 
عليه���ا �سعب البحرين، يف احرام القانون والتعاي�س 
واملواطنة والت�سام���ح والعمل بروح االأ�رسة البحرينية 
الواح���دة، كما كانت و�ستظل مملك���ة البحرين دائما، 
وط���ن اجلميع وف���ق الد�ست���ور والقان���ون، وما جبل 
عليه ال�سعب البحريني م���ن احرام لالآخر، وما تعلمه 
م���ن االآباء واالأج���داد واملوؤ�س�سني ململك���ة البحرين، 

ونه�ستها احلديثة والع�رسية، للحا�رس وامل�ستقبل.

• ب�سام البنمحمد 	 • جمال بوح�سن	 • عبدالعزيز اأبل	 • �سو�سن تقوي	

“البلدي ال�صامل” ين�صم اإلى “توا�صل”

منفذ جديد للمنطقة ال�صناعية والتجارية ب�صلماباد

تطوير الإ�صارات ال�صوئية ب�صارعي اجلفري والفاحت

املنام���ة - املركز البلدي 
الوكي���ل  اأعل���ن  ال�سام���ل: 
امل�ساع���د للخدم���ات البلدي���ة 
امل�سرك���ة ب���وزارة االأ�سغ���ال 
و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين وائ���ل املب���ارك عن 
ان�سمام املركز البلدي ال�سامل 
للنظ���ام الوطن���ي للمقرحات 

وال�س���كاوى )توا�س���ل(.  وذك���ر املب���ارك اأن 
املركز البلدي ال�سام���ل، وبالتعاون مع هيئة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة االإلكروني���ة حر�س 
عل���ى االن�سمام للنظ���ام؛ ك���ون النظام يعد 
اأح���د القن���وات االإلكروني���ة الرئي�س���ة التي 

متك���ن املواطنني واملقيمني 
مقرحاته���م  تق���دمي  م���ن 
وا�ستف�ساراته���م و�سكاواه���م 
ب�س���كل  احلكومي���ة  للجه���ات 
م���ن  وي����رسع  ي�سه���ل،  مبا����رس 
التعامل معها وحلها. واأ�ساف 
اأن ان�سم���ام املرك���ز للنظ���ام 
من���ه ملعاجل���ة  �سعي���ا  ياأت���ي 
�س���كاوى النا����س والرد عل���ى ا�ستف�ساراتهم 
ب�سكل اأ�رسع عرب التحول االإلكروين، وبطريقة 
تواك���ب امل�ستحدثات احلالي���ة، مبا ينعك�س 
على تطوي���ر العمل، ويحق���ق اال�ستفادة من 

ميزات النظام يف التوا�سل مع اجلمهور.

و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العم���راين: قالت وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�سغ���ال 
العمراين اإنها انتهت من اأعمال اإن�ساء املنفذ 
اجلديد اإلى املنطقة ال�سناعية والتجارية يف 
�سلماباد، مو�سح���ة اأن هذا االإجراء التح�سيني 
�سي�سهل من احلركة املرورية اأمام ال�سائقني 
للو�سول اإل���ى منطقة غرب �سلماباد، ويخدم 
م�رسوع معر����س اإيكي���ا البحري���ن وامل�ساريع 
التجاري���ة امل�ستقبلية يف املنطق���ة. واأكدت 
جدي���ًدا  منف���ًذا  يع���د  امل����رسوع  اأن  ال���وزارة 
للمنطقة، كما اأن���ه ي�ساهم يف �سال�سة احلركة 
املروري���ة من خ���الل ا�ستماله عل���ى م�سارين 
للدخ���ول ملنطقة غ���رب �سلماباد م���ن �سارع 

ال�سيخ خليفة بن �سلمان وم�سار للخروج اإلى 
�س���ارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان، اإ�سافة اإلى 
اأن امل����رسوع ا�ستمل على اإن�ساء طريق مزدوج 
يربط بني �س���ارع ال�سيخ عي�س���ى بن �سلمان 
و�سارع 100. وبينت اأن الطاقة اال�ستيعابية 
لل�سارع تبلغ نحو ثالثة اآالف مركبة يف ال�ساعة 
يف االجتاهني، مو�سحة باأن امل�رسوع �سي�ساهم 
يف تعزيز �سبكة الط���رق التي تخدم املنطقة 
التجاري���ة وال�سناعية اجلدي���دة يف �سلماباد. 
واأ�سارت اإل���ى اأنه �سيتم اإن�س���اء منافذ اأخرى 
للمنطق���ة بع���د االنته���اء م���ن ح���ل تداخالت 
االأرا�س���ي وتعدي���ل و�سعيتها وفق املخطط 
العام اجلديد للمنطقة، بذلك �سيكون هناك 

�سبكة طرق متكاملة يف غرب �سلماباد.

املنامة - وزارة االأ�سغال 
والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 
العم���راين: ذك���ر مدي���ر اإدارة 
الط���رق  وت�سمي���م  تخطي���ط 
و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  ب���وزارة 
البلديات والتخطيط العمراين 
اأم����س  عبداللطي���ف  كاظ���م 
م���ع  ال���وزارة وبالتن�سي���ق  اأن 

االإدارة العامة للمرور طورت نظام االإ�سارات 
ال�سوئية على تقاطع �سارع الفاحت مع �سارع 

اجلفر.
واأو�س���ح عبداللطي���ف اأن الوزارة اأعدت 
اأداء  لتقيي���م  تف�سيلي���ة  مروري���ة  درا�س���ة 

ال�سوئي���ة  االإ�س���ارة  كف���اءة 
عل���ى التقاطع املذكور، حيث 
بتقلي���ل  الدرا�س���ة  اأو�س���ت 
ال�سوئي���ة  االإ�س���ارة  مراح���ل 
املعني���ة من اأرب���ع مراحل اإلى 
بع����س  تعدي���ل  ع���رب  ث���الث 
امل�سارات �سم���ن بدائل عدة 
للحركة املروري���ة ومقارنتها 
بالو�س���ع احل���ايل، وخل�س���ت ه���ذه الدرا�سة 
اإلى اإمكان تعديل م�س���ارات احلركة املروية 
ذات الكثاف���ة املنخف�سة ن�سبيا بحيث متنع 
احلرك���ة املروري���ة املتجهة من الغ���رب اإلى 

ال�رسق من �سارع املاحوز اإلى �سارع اجلفر.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“الجنوبية تايمز” والتجربة الفريدة
منذ الوهلة االأولى، التي تقلد بها �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة من�سبه 
حمافظ���ا للجنوبية، وهو يقدم يوما بعد يوم، درو�س���ا م�ستفادة يف االإدارة احلديثة، 
واالهتم���ام باملواطنني، والت�سوي���ق ل�سمعة املحافظة والبحري���ن، على امل�ستويات 

كافة.
ه���ذا االهتمام الواعي، واملق���ارب الهتمامات النا����س، واأحا�سي�سهم الوجدانية، 
ناب���ع من روح���ه امل�ستفا�سة م���ن الدرو�س الت���ي يتلقاها �سموه من اجل���د العظيم، 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر خليف���ة بن �سلمان اآل خليفة، رئي����س الوزراء املوقر، 

حفظه اهلل ورعاه.
وال ت���كاد تخلو منا�سبة، اأو احتفائية، اأو حدث، اإال واأ�سار �سمو املحافظ، ملدر�سة 
خليف���ة بن �سلم���ان الكربى، والت���ي تقوم على اأ�سا����س �سلب من احلك���م الر�سيد، 
�سمات���ه االأبواب املفتوحة، واالإن�س���ات للرعية، والتوجيه لتنفي���ذ متطلباتهم مهما 
ك���رب �ساأنها، اأو �سغر. ويف يوم اأم�س االأول، واأثن���اء تد�سني �سمو املحافظ ل�سحيفة 
“اجلنوبي���ة تاميز” بجامعة البحرين، كان �سمو رئي����س الوزراء، حا�رسا بكلمة �سموه، 

وبكل تفا�سيل احلدث.
وتع���د “اجلنوبية تاميز” ال�سحيفة االإلكرونية االأولى من نوعها باململكة، التي 
تعن���ى ب�سوؤون املحافظ���ة، واهتمامات االأه���ايل، وتهدف الأن تك���ون منربا للرويج 

للراث، واالإرث العريق للجنوبية، واإ�سافة لالإعالم البحريني املتميز.
لق���د ول���دت �سحيفة “اجلنوبي���ة تاميز” �سابة، عل���ى �سواعد بحريني���ة خال�سة، 
و�ستنج���ح بح���ول اهلل، الأن تقدم بلورة جدي���دة لعمل املحافظة االأك���رب يف البحرين، 
خمرجاتها الرئي�سة اأف���ق وفكر موؤ�س�س الدولة احلديثة وباين نه�ستها، �سمو رئي�س 

الوزراء املوقر، حفظه اهلل ورعاه.

• وائل املبارك	

• كاظم عبداللطيف	

• اأحمد املال	

حان الوقت التخاذ اإجراءات 
�سارمة ووا�سحة بحق من 
يتالعب بال�سيادة الوطنية

حتركات اجلمعيات املنحلة 
حماولة فا�سلة للقفز على 

امل�رسوع االإ�سالحي

ال ميكن اإعادة الثقة لكوادر 
اجلمعيات املنحلة مادامت تعمل 

على حتقيق اأجندة والية الفقيه



ل�صف�ف من �صفائحالنجار: ت�ظيف البحرينيني بعق�د م�ؤقتة “مل ينتِه” حت�يل �صاحات “ابتدائية عمر بن عبدالعزيز” 
ب�سبب �سيانة مفاجئة مبدر�ستني ونقل طالبهما... املرباطي:

ق���ال ع�س���و جمل����س املح���رق البل���دي غ���ازي 
املرباط���ي اإن مدر�سة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية 
للبنني �ستختنق بالتالمي���ذ، وقد حتولت �ساحاتها 
العامة وال�ساحة الريا�سية اإلى �سفوف من �سفائح 
حديدي���ة؛ نتيجة حتويل مئات م���ن اأبنائنا التالميذ 
اإل���ى املدر�سة املذكورة قادمني من مدار�س اأخرى 

اأخ�سعتها الوزارة ب�سكل طارئ لل�سيانة.
 وطالب املرباطي باإع���ادة النظر يف قرار ح�رص 
التالميذ املوؤقتني على مدر�سة عمر بن عبدالعزيز 
لتتحمل العبء وحدها، ويجب حتويلهم على كفوف 
الراح���ة اإل���ى اأكرث م���ن مدر�سة؛ اإميانا من���ا ب�رصورة 
توفر البيئة التعليمية املنا�سبة واملريحة لفلذات 
اأكبادنا، وكما ناأمل من االإخوة مديرية اأمن املنطقة 
اأن يكثفوا تواجدهم كما عودونا م�سكورين لتنظيم 
احلركة املرورية، حيث كان لهم وما زال دور كبري 
يف جع���ل الطرق واملمرات �سالكة يف جميع االأوقات 
املدر�سي���ة.  وا�ستغ���رب غياب اخلط���ة املدرو�سة 
لدى وزارة الرتبية والتعلي���م عندما قررت الوزارة 
ب�سكل مفاجئ اأن كالً م���ن مدر�سة عمر بن اخلطاب 
االبتدائي���ة للبن���ني ومدر�س���ة م���رمي بن���ت عمران 
االبتدائي���ة للبنني يجب اأن تت���م �سيانتهما، وكان 
حري���اً بال���وزارة اأال ترب���ك العملي���ة التعليمي���ة يف 

مدار�س اأخرى. 
 و�ساأل ال���وزارة: ملاذا مت حتويل جميع الطلبة 
البن���ني من مدر�سة عم���ر بن اخلطاب اإل���ى مدر�سة 

عمر بن عبدالعزيز التي هي اأ�سالً مكتظة ومال�سقة 
ملدر�س���ة زبي���دة للبن���ات مم���ا يعطي �س���ورة باأن 
املنطقة �ست�سهد اختناق���ات مرورية غري م�سبوقة 

يف فرتتي الذروة ال�سباحية والظهرية؟
وق���ال املرباط���ي: فوجئن���ا قب���ل اأ�سبوع���ني 
فق���ط من تاريخ���ه باأن ال���وزارة عكف���ت بغتة على 
بن���اء ال�سف���وف املوؤقت���ة يف �ساح���ات مدر�سة عمر 
ب���ن عبدالعزيز، مم���ا يوؤكد غياب اخلط���ة املنا�سبة 
الإدارة مل���ف �سيان���ة املدار����س، فه���ل يعقل هذا 
االإج���راء ونح���ن على اأب���واب فتح ال�سن���ة الدرا�سية 
اجلدي���دة؟ مع العل���م اأن ف���رتة العطل���ة ال�سيفية 
زادت عن ثالثة اأ�سهر، وكانت تعترب فر�سة �سانحة 
لتوزي���ع التالميذ على بع�س املدار�س االأخرى لكي 
ال يتزاحم���وا ويختنق���وا يف مدر�س���ة واح���دة فيتاأثر 

م�ستواهم الدرا�سي.
وبنينَّ الع�سو: تلقيت عددا من �سكاوى اأولياء 
االأمور الذين مت نق���ل اأبنائهم اإلى مدر�سة عمر بن 
عبدالعزي���ز باأن هذا االإج���راء �سي�سبب لهم م�ساكل 
منه���ا التعط���ل يف اإي�س���ال اأبنائهم اإل���ى املدر�سة 
ب�سبب االكتظاظ االأكي���د للمنطقة، وهي عبارة عن 
ط���رق �سيقة وله���ا مداخل وخمارج حم���دودة جدا، 

لتاأتي هذه امل�سكلة وتزيد الطني بلة.

طالب النائب عبداحلميد النجار بتثبيت 
العاملني بعق���ود موؤقت���ة يف وزارات الدولة 
وموؤ�س�ساتها العامة، وذلك ل�سمان ح�سولهم 
على رات���ب تقاعدي عند العجز اأو ال�سيخوخة 
والعي����س بكرام���ة كما �سمن له���م الد�ستور 
ذلك، ال اأن يعي�سوا على امل�ساعدات اخلريية 
اأو كالوافدي���ن الغرب���اء يف وطنهم خ�سو�سا 
اأن بع�سه���م لديهم اأ����رص يعولونها وم�سهود 
لهم بالكف���اءة يف العمل ولديه���م �سهادات 

عليا كالبكالوريو�س واملاج�ستري.
واأ�س���اف النج���ار اأن���ه م���ن املالح���ظ ان 
ظاه���رة العق���ود املوؤقتة ما زال���ت موجودة 

وم�ستمرة ومل يتم االنتهاء منها.
وطال���ب بالق�ساء عليها ملا لها من اآثار 
�سلبي���ة على حت�س���ني بيئة العم���ل وتعديل 
و�سع املواط���ن البحريني لينعم باال�ستقرار 

الوظيفي واالأمان واال�ستقالل املادي.
واأك���د النجار اأن بقاء ه���وؤالء املواطنني 
�سي���اع  في���ه  تثبي���ت،  دون  م���ن  يعمل���ون 
احت�سابه���ا  م���ن دون  م���ن عمره���م  لف���رتة 
لال�ستفادة منها عن���د االن�سمام اإلى الهيئة 
العام���ة ل�سندوق التقاعد، كم���ا اأنه �ستتاأخر 
ترقيته���م، الأن الرتق���ي ياأخ���ذ يف االعتب���ار 
التثبي���ت و�سن���وات العم���ل. وذك���ر اأن بقاء 
مواطنني على هذه احلال لن ي�ساعدهم على 
بن���اء م�ستقبلهم، وتكوي���ن اأ�رص، خ�سو�سا ان 

وزارة االإ�سكان ال تعطي م�رصوعاتها للعاملني 
بعقود موؤقتة. وق���ال اإن اجلهات التي متنح 
القرو����س عن طريق املرابح���ة ال متنحها اال 
للعاملني بعق���ود دائمة. ولف���ت النجار اإلى 
اأنه �سب���ق اأن عمل بحريني���ون بعقود موؤقتة 
حتى بلوغهم �سن التقاعد، وخرجوا من دون 
رواتب تقاعدية، فلجاأ بع�سهم اإلى الت�سجيل 
ل���دى وزارة التنمية االجتماعي���ة لال�ستفادة 
م���ن االإعان���ات االجتماعي���ة باالإ�ساف���ة اإل���ى 
ت�سل���م امل�ساعدات العيني���ة واملو�سمية من 
ال�سنادي���ق واجلمعي���ات اخلريية، وذلك الأن 
العقود املوؤقتة ال توؤهلهم لالن�سمام ملظلة 
هيئ���ة التقاع���د، وبالتايل تفوي���ت الفر�سة 
وحرمانه���م م���ن مي���زة ا�ستحق���اق الرات���ب 

التقاعدي.

• غازي املرباطي	

“االأ�صغال” اأ�صقطت تقاطع ال�صلمانية من حزمة م�رشوعات تخفيف االزدحامات
امل�سوار يلتهم �ساعة وال�سيارة مكانها... مر�سح “البالد القدمي” االإ�سكايف ل�“$”:

قال مر�سح الدائرة اخلام�سة مبحافظة العا�سمة 
ح�س���ني االإ�س���كايف ل���� “الب���الد” اإن وزارة االأ�سغ���ال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمرام���ي اأ�سقطت 
تقاط���ع ال�سلماني���ة م���ن حزم���ة م�رصوع���ات تخفي���ف 

االزدحامات املرورية.
ونب���ه اإل���ى اأن منطق���ة ال�سلمانية م���ن املناطق 
احليوي���ة، والت���ي ت�س���م جمم���ع ال�سلماني���ة الطب���ي 
وعددا كبريا من امل�ست�سفي���ات اخلا�سة والعيادات 
واملختربات الطبي���ة وال�سيدليات، اإ�سافة اإلى عدد 
كبري من املدار�س احلكومية واخلا�سة هذا ف�سال عن 

كونها منطقة �سكنية.
واأ�ساف: يتواجد باملنطقة العديد من املحالت 
التجاري���ة وتكرث حرك���ة ال�سيارات يف ه���ذه املنطقة 
ذهاب���ا واإياب���ا، ويربط ه���ذه املنطقة تقاط���ع واحد 

واملعروف بتقاطع ال�سلمانية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن البحري���ن مقبل���ة عل���ى العودة 
املدر�سي���ة، واجلميع يعلم حجم االختناق املروري يف 
الفرتة ال�سباحية وبعد انتهاء الدوام املدر�سي، ويف 

االأيام العادية اأي�س���ا هناك اأوقات ذروة يكون فيها 
االزدح���ام امل���روري يف اأق�سى درجات���ه بحيث ياأخذ 
امل�س���وار الب�سيط ن�سف �ساعة اإلى �ساعة، وامل�سكلة 
عندم���ا تفت���ح االإ�س���ارة ال�سوئية وتغل���ق وال�سيارة 
مكانها. وا�ستدرك “لو افرت�سنا وجود حاالت طارئة 
للم�ست�سف���ى ال يعلم اإال اهلل �سبحانه وتعالى النتيجة 

التي �ستنتهي لها هذه احلالة”.
وت�س���اءل: “ال اأعلم ملاذا مل ت�سع وزارة االأ�سغال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين تقاط���ع 
ال�سلمانية �سم���ن حزمة امل�ساري���ع واالإجراءات التي 
تنوي القيام بها للتخفيف من االختناقات املرورية، 
هل ننتظ���ر اأن يح�سل مكروه ب�سبب ه���ذا االزدحام، 
خ�سو�سا مم���ن ي�ستخدمون ه���ذا التقاطع للو�سول 

اإلى جممع ال�سلمانية الطبي؟”.
واأردف: “ل���و كن���ت ع�س���وا يف جمل����س النواب 
لتقدمت اإلى وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات بطلب 
و�سع تقاط���ع ال�سلمانية �سمن حزمة امل�ساريع التي 
�ستنفذها ال���وزارة؛ للتخفيف من ه���ذه االزدحامات 

املرورية”.
واأكد �رصورة ر�سد ميزانية كافية الإن�ساء اجل�سور 

واالأنف���اق يف منطقة التقاطع، والتي �ست�سهم ب�سكل 
كبري يف التخفيف من االزدحامات املرورية.

عن الدائرة
وميثل الدائ���رة اخلام�س���ة مبحافظ���ة العا�سمة 
حالي���ا النائ���ب نا�رص الق�س���ري. ويبلغ ق���وام الدائرة 
7782 ناخبا وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات االآتية: 

وبوغ���زال   ،)329( وال�سلماني���ة   ،)328( ال�سقي���ة 
)330 و331(، وبوع�سرية )332(، واملاحوز )334(، 

وال���زجن )358، 359 و360(، والبالد القدمي )361، 
362، 363 و364(.

• ح�سني االإ�سكايف	
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انتخابات

وال حل�ل قريبة تقاطع ال�صلمانية زحام “ال يرحم” 
مع اقرتاب العام الدرا�سي اجلديد... عد�سة “$”:

اأيام قالئ���ل تف�سلنا عن انطالق العام الدرا�سي 
اجلدي���د؛ ليتكرر م�سهد اكتظ���اظ ال�سوارع يف اأوقات 

الذروة، خ�سو�سا عند مناطق التقاطعات.
وطرح���ت وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين خالل العام���ني 2017 و2018 
حزمتي حلول عاجلة �سملت نحو 26 م�رصوعا لتح�سني 

ان�سياب احلركة املروري���ة مبختلف مناطق البحرين، 
اإال اأن ه���ذه احلل���ول مل ت�سمل اأحد اأب���رز التقاطعات 
الت���ي ت�سهد ب�سكل يومي زحام���ات مرورية �سديدة، 

وهو تقاطع “ال�سلمانية”.
ولع���ل اآخ���ر م�ساري���ع التطوي���ر ال���ذي �سهدها 
التقاط���ع لغر�س ت�سهيل ان�سي���اب احلركة املرورية 
عليه كان���ت يف الع���ام 2006، عرب ا�ستب���دال الدوار 
الكائ���ن يف التقاطع باإ�سارات �سوئي���ة بكلفة بلغت 

830 األف دينار.
ويعترب التقاطع حلقة و�سل رئي�سة ل� 3 �سوارع 
حيوي���ة وهي �س���ارع ال�سي���خ �سلمان و�س���ارع امللك 
في�سل و�سارع ال�سلمانية، حيث ت�سم املنطقة عددا 
كب���ريا من املن�ساآت احليوية الطبي���ة منها والتجارية 
والتعليمي���ة والرتفيهي���ة وغريه���ا. ور�سدت عد�سة 
“البالد” جانباً من الزحامات املرورية املتكررة التي 

ي�سهدها التقاطع.

• �سيانة مفاجئة مبدر�ستني ونقل طالبهما ملدر�سة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنني 	

ت�ص�ير: ر�ص�ل احلجريي

�صيدعلي املحافظة

• عبداحلميد النجار	

حمرر ال�ص�ؤون املحلية

حمرر ال�ص�ؤون املحلية

“ابتدائية عمر بن حمرر ال�ص�ؤون املحلية
عبدالعزيز” �ستختنق 

بالتالميذ 

الإعادة النظر يف قرار 
ح�رص التالميذ املوؤقتني 

باملدر�سة

املنطقة �ست�سهد 
اختناقات مرورية غري 

م�سبوقة



م������ن م������ب������ادئ ال���������ش����ف����اف����ي����ة ح�����ري�����ة ت�����دف�����ق امل�����ع�����ل�����وم�����ات وت����وف����ره����ا

55 % من اأع�ضاء جلنة العتماد الأكادميي موظفون بـ“الرتبية”
هيمنة الوزارة بلجنة حتقيق ال�شهادات توؤثر على ا�شتقالليتها... رئي�س “ال�شفافية” ل� “البالد”:

ق����ّدم رئي�����س اجلمعي����ة البحريني����ة لل�شفافية 
�رشف املو�شوي ورقة عم����ل عن مو�شوع ال�شهادات 
املزيف����ة اأو ال�ش����ادرة م����ن جامعات وهمي����ة بندوة 

للمنرب التقدمي.
وتن�رش “البالد” اقتبا�ش����ات من الورقة؛ لأهمية 
م����ا ورد بها مبو�شوع ملف ال�شحيفة عن الدرا�شات 
العليا املهنية وموقف اجلمعية من مو�شوع ال�شاعة.

تعريف الشفافية
اأدبياته����ا،  �شم����ن  املتح����دة  الأم����م  تع����رف   
ال�شفافي����ة باأنه����ا “حرية تدف����ق املعلومات ُمعرفة 
باأو�ش����ع مفاهيمه����ا، اأي توفر املعلوم����ات والعمل 
بطريقة منفتحة ت�شم����ح لأ�شحاب ال�شاأن باحل�شول 
على املعلوم����ات ال�رشورية للحفاظ على م�شاحلهم 

واتخاذ القرارات املنا�شبة، واكت�شاف الأخطاء”.
وت�شتخ����دم ال�شفافي����ة و�شيل����ة ملراقب����ة اأداء 

م�شوؤويل احلكومة، وملكافحة الف�شاد.
عك�����س  وه����ي  الو�ش����وح  ال�شفافي����ة  وتعن����ي 
التعتي����م وال�رشي����ة. وعموم����ا ف����اإن ال�شفافية تعني 
الإف�شاح وك�شف املعلومات وامل�شداقية وو�شوح 
الت�رشيعات و�شهولة فهمها وا�شتقرارها وان�شجامها 

مع بع�شها ومو�شوعيتها وو�شوح لغتها.
وتعن����ي اأي�شا توف����ر املعلوم����ات الدقيقة يف 
وقته����ا واإتاح����ة الفر�����س للجمي����ع لالط����الع عليها. 
واإن ن�����رش هذه املعلوم����ات يو�شع دائ����رة امل�شاركة 

والرقابة واملحا�شبة ويحا�رش الف�شاد.
لنق����م باإ�سقاط �لتعري����ف �أع����اه و�لأغر��ض �أو 
الأه����داف م����ن �شفافي����ة املعلوم����ات فيم����ا يتعلق 
بال�شه����ادات ال�شادرة من جامع����ات وهمية اأو لي�س 

لها وجود.
ت�شع وزارة الرتبية والتعليم �شوابط ومعاير 
ا�شرت�شادي����ة لاللتح����اق بالدرا�ش����ة يف موؤ�ش�ش����ات 
التعلي����م العايل خارج مملك����ة البحرين والتي يفهم 
منه����ا اأن �شهاداته����ا �شيت����م معادلته����ا بعد تخرج 

الطلبة منها.

ضوابط ومعايير عامة
1. اأن تك����ون اجلامع����ة والربنام����ج الدرا�ش����ي 

معتمد من قبل اجلهة املخت�شة يف بلد املن�شاأ.
2. اأن يكون للجامعة حرم جامعي.

3. اأن يكون املوؤهل العلمي املطروح من قبل 
اجلامعة بالتعاون م����ع موؤ�ش�شة اأخرى يف دولة اأخرى 

معرتف به يف كلتا الدولتني.
لإ�ش����دار  و�شيط����ا  اجلامع����ة  تك����ون  األ   .4

ال�شهادات.
5. �أن تك����ون �سيا�س����ة و�����روط �لقب����ول فيها 
متو�فق����ة م����ع �سيا�سات و�روط �لقب����ول �ملتعارف 

عليها اأكادميًيا.
6. اأن يكون التدري�س يف املوؤ�ش�شة التعليمية 
قائًم����ا على الأ�شالي����ب والأنظمة املتع����ارف عليها 

اأكادميًيا.
7. اأن يك����ون حمت����وى ولغة وطريق����ة الدرا�شة 
ه����ي نف�شها املطبقة عل����ى اأبناء الدول����ة التي تقع 

فيها اجلامعة.
8. اأن تك����ون اجلامع����ة والربنام����ج الدرا�ش����ي 
مدرجني يف قوائ����م اجلامعات املو�ش����ى بالدرا�شة 
Bahrain. / /:http( املوق����ع  عل����ى  فيه����ا 

.)RUa /bh
9. اأن تك����ون املوؤ�ش�ش����ة التعليمي����ة مذك����ورة 

�شمن الت�شانيف العاملية.
10. اأن تتالءم مدة و�شاعات الدرا�شة للموؤهل 
العلم����ي م����ع تل����ك املو�ش����ى به����ا من قب����ل جهات 

العتماد والعرتاف العاملية.

11. اأن يك����ون الربنام����ج الأكادمي����ي كاف من 
حيث عدد املقررات الدرا�شية وال�شاعات املعتمدة 
واملدة الزمنية املطلوبة ومرتبًطا بالدرجة العلمية 

املمنوحة.
والتف����رغ  بالنتظ����ام  الدرا�ش����ة  تت����م  اأن   .12
والإقام����ة يف بل����د مقر اجلامع����ة )ويج����وز اأن يتفرغ 
الطالب جزئًيا خالل مرحلتي املاج�شتر والدكتوراه 
ب�رط �حل�سول على ق����در كاف من �لإ�ر�ف �لعلمي 
والتدري����ب عل����ى البحث( فيم����ا ع����دا التخ�ش�شات 
الطبي����ة وال�شحية والهند�شي����ة والعلمية فيجب اأن 
تتم الدرا�ش����ة بطريقة النتظ����ام باحل�شور الكامل 
والتفرغ والإقامة بالدولة مقر املوؤ�ش�شة التعليمية 

طوال فرتة الدرا�شة.
13. �أن يتحق����ق �����رط �لت�سل�س����ل �لأكادمي����ي 
للموؤه����الت العلمية؛ بحيث تك����ون �شهادة الثانوية 
العامة اأو ما يعادلها �رشًطا للدرجة اجلامعية الأولى، 
وتك����ون �شهادة البكالوريو�����س اأو ما يعادلها �رشًطا 

لدرجتي املاج�شتر والدكتوراه.
14. على جميع الطلبة احلا�شلني على �شهادة 
Fou n )للثانوية العامة درا�شة ال�شنة التمهيدية 
dation Year( با�شتثن����اء الطلبة احلا�شلني على 
�شه����ادة البكالوري����ا الدولي����ة )IB( اأو امل�شت����وى 

املتقدم )Anlevel( بح�شب النظام الربيطاين.
15. اأن يجت����از الطالب املنتقل من جامعة اإلى 
اأخرى ما ل يقل عن 30 % من متطلبات التخرج من 

اجلامعة مانحة املوؤهل.
16. اأن يدر�����س الطال����ب يف اجلامعة املو�شى 
به����ا م����ا ل يقل ع����ن 75 % م����ن متطلب����ات الدرجة 

العلمية.
17. اأن يح�ش����ل الطال����ب عل����ى ق����در كاٍف من 
الإ�����رشاف العلم����ي والتدري����ب على البح����ث من قبل 
املوؤ�ش�ش����ة التعليمية املانحة للموؤهل العلمي كاأحد 

متطلبات الدرجة العلمية لديها.
18. عدم التحاق الطلبة بربامج ال�شنة الدولية 

الأول����ى )International Year one( املطروحة 
من خالل بع�س املوؤ�ش�شات الربيطانية.

ضوابط ومعايير خاصة للدراسات 
العليا

الدرجة الجامعية الثانية )الماجستير(
1. اأن تكون م�شبوقة بالدرجة اجلامعية الأولى.
2. األ تق����ل مدة الدرا�ش����ة للح�شول عليها عن 

�شنة درا�شية واحدة.
3. اجتي����از عدد من املقررات املنهجية ل تقل 
ع����ن )24( �شاعة ف�شلية اأو م����ا يعادلها مع تقدمي 
بحث علم����ي )ر�شالة ماج�شت����ر( اأو درا�شة عدد من 
املقررات ل تقل ع����ن )30( �شاعة ف�شلية معتمدة 
اأو ما يعادلها بدون تقدمي ر�شالة اأو اأن تتم بالبحث 

فقط.
4. اأن يك����ون مو�ش����وع درا�ش����ة املاج�شتر يف 
جم����ال درا�شة الطالب يف املرحل����ة اجلامعية الأولى 
اأو تخ�ش�����س مق����ارب اأو اجت����از مق����ررات تكميلي����ة 
كافي����ة )Bridging Courses( يف حال����ة اختالف 

التخ�ش�س.

الثالث��ة  الجامعي��ة  الدرج��ة   -
)الدكتوراه(

1. اأن تكون م�شبوقة بالدرجة اجلامعية الأولى 
اأو الثانية بح�شب النظام املتبع يف اجلامعة.

2. األ تقل مدة الدرا�شة الالزمة للح�شول على 
الدرج����ة اجلامعي����ة الثالثة عن �شنت����ني درا�شيتني 
بع����د احل�ش����ول عل����ى الدرج����ة اجلامعي����ة الثانية اأو 
3 �شن����وات درا�شي����ة بع����د احل�ش����ول عل����ى الدرجة 

اجلامعية الأولى.
3. اأن يك����ون مو�ش����وع درا�ش����ة الدكت����وراه يف 
تخ�ش�����س درا�ش����ة الطال����ب يف املرحل����ة اجلامعي����ة 
الأول����ى اأو مرحلة املاج�شتر اأو يف جم����ال م�شاند اأو 
اأن يجت����از مقررات تكميلي����ة كافية يف حالة اختالف 

التخ�ش�س.

شهادات وهمية
اأ�شدر �شمو رئي�س الوزراء قرار بتكليف اأحدى 

جلان وزارة الرتبية والتعليم بالتحقق من ما ن�رش عن 
مو�شوع ال�شهادات الوهمية.

اتخذ رئي�س جمل�س الوزراء قرارا رقم 29 ل�شنة 
2018 باإع����ادة ت�شكي����ل جلنة العتم����اد الأكادميي 
امل����زورة.  ال�شه����ادات  م����ن  بالتحق����ق  وتكليفه����ا 
تتكون اللجن����ة من 11 ع�شًوا، 6 م����ن اأع�شائها من 
موظف����ي وزارة الرتبي����ة، مم����ا يعطيه����ا الغالبية يف 
اتخ����اذ اأي قرار خ�شو�شا اإذا اأخدنا بعني العتبار اأن 
اللجنة �شرتفع تقريره����ا لوزير الرتبية واأن الفريق 
التنفيذي �شيكون من نف�����س الوزارة، مما قد يوؤثر 

على ال�شتقاللية املطلوبة عن وزارة.
اإن مب����ادئ ال�شفافي����ة تتطل����ب اأن تعل����ن هذه 
اللجن����ة التحقق م����ن �شحة م����ا ن�رش ع����ن ال�شهادات 

نتائج عملها اأمام اجلمهور. 
كم����ا تتطل����ب ال�شفافي����ة اأن يكون م����ن �شمن 
م����ن تقوم اللجن����ة التحقق من �شه����ادات القيادات 
وامل�شوؤول����ني يف الوظائ����ف احلكومية وعمن يتولى 

التعيني يف هذه الوظائف. 
وه����ل �شن�شهد قف����زت يف التعامل مع �شفافية 
املعلومات اأو �شيت����وارى هذا احلدث كما هو احلال 

مع اأحداث اأخرى؟

طموحات
ما نطمحه من وزارة الرتبية التعليم ما ياأتي:

1. تن�����رش الوزارة نتائج البعث����ات التي توزعها 
�شنوًيا على الطلبة املتفوقني.

2. ن�رش اأ�شم����اء الطلبة واجلامع����ات واملعدلت 
التي مت اإحلاقهم بها من خ����الل املوقع الإلكرتوين 

ول نقول يف ال�شحف؛ لأنها �شتكون مكلفة.
3. تن�����رش نتائ����ج امل�شابق����ات ال�شنوية لختيار 
مديري املدار�س واملديري����ن امل�شاعدين ومعاير 
الختيار ونتائج عمل اللجان العاملة يف هذا املجال.

4. الإع����الن عن م����ربرات توظيفه����ا مدر�شني 
اأجان����ب يف الوق����ت ال����ذي ي����زداد ع����دد العاطل����ني 
املوؤهل����ني تربوًيا وخريج����ي جامع����ة البحرين التي 
تاأت����ي �شم����ن م�شوؤولي����ات التعليم الع����ايل، ووزير 

الرتبية يراأ�س هذا ال�رشح الأكادميي.
م�شاريفه����ا  تفا�شي����ل  ال����وزارة  تن�����رش  اأن   .5

املالية التي ت�شل اإلى مليار دولر �شنوًيا.

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الفساد

يف اعتقادن����ا م����ا مل يك����ن هن����اك قان����ون يلزم 
الوزارة واللجنة وكل اجلهات احلكومية الأخرى بن�رش 
املعلومات وتداولها فلن تلتزم اأي جهة بالإف�شاح 
عن املعلوم����ات اإل يف احلدود التي تخدم اأو ت�شاعد 
تلك اجلهات على حت�شني �شورتها اأمام اجلمهور. 

ه����ذا ياأخذن����ا اإل����ى اأهمي����ة اإق����رار قان����ون حق 
احل�ش����ول عل����ى املعلوم����ات، وه����و القان����ون الذي 
اعتمدت����ه العدي����د من ال����دول العربية مث����ل الأردن 

ولبنان وغرها. 
يوجد الت����زام باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
الف�ش����اد امل����ادة )10( وه����ذه التفاقي����ة �شادقت 
2010 واأودع����ت  عليه����ا مملك����ة البحري����ن الع����ام 

م�شتنداتها لدى الأمم املتحدة. 
وتق����دم البحري����ن تقاريره����ا الدوري����ة ب�ش����اأن 
التقيي����م الطوعي عن م����دى الت����زام البحرين بهذه 
التفاقي����ة و�شيت����م به����ذا ال�شهر �شبتم����رب 2018 
الث����اين  بالف�شل����ني  اخلا�����س  التقري����ر  مناق�ش����ة 
واخلام�����س “ب�ش����اأن التداب����ر الوقائي����ة وا�شرتداد 

املوجودات من اتفاقية مكافحة الف�شاد”.

• �رشف املو�شوي	

• عر�س املو�شوي ورقة العمل بندوة باملنرب التقدمي	
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الدكتوراه المهنية... 
فقاعة “الدال” قبل األسماء

ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية         )الحلقة السادسة(

إعداد: راشد الغائب

الدرا�ضات العليا املهنية فقاعة جديدة، اأثري ب�ضاأنها لغط كثري بالأ�ضابيع املا�ضية، خ�ضو�ضا من بعد ت�ضاعد كرة جليد مو�ضوع 

ال�ضهادات املزيفة اأو ال�ضادرة من جامعات وهمية.

ال�ضهادات  عن  ال�ضاعة  مو�ضوع  متنوعة  ر�ضمية  جهات  من  م�ضوؤولني  جمموعة  مع  املقبلة  الأيام  مدار  “البالد” على  تناق�ش 

املهنية، وهل تعرتف اجلهات الر�ضمية بالدبلوم املهني اأو املاج�ضتري املهني، وهل تعامل “الدال” املهنية مثل الدكتوراه التقليدية 

)PHD(، وما اأثر هذه ال�ضهادات لرتقية املوظف مبوقع عمله، وغريها من ا�ضتف�ضارات ترتبط مب�ضار املو�ضوع املثري للجدل.

وت�ضع ال�ضحيفة اأمام القارئ ح�ضيلة املواقف الر�ضمية، التي جاء بع�ضها وا�ضحا بنبذها، واآخر مرتددا باإجازتها، ولكنه يقول 

ذلك على ا�ضتحياء.

ي���ج���ب الإف���������ش����اح وك�������ش���ف امل���ع���ل���وم���ات وامل�������ش���داق���ي���ة
ال�شفافي���ة و�شيل���ة ملراقب���ة اأداء امل�شوؤول���ني ومكافح���ة الف�ش���اد
يج���ب التحق���ق م���ن �شه���ادات امل�شوؤول���ني بالوظائ���ف احلكومية

ن����رش املعلوم���ات يو�ش���ع دائ���رة امل�شارك���ة والرقاب���ة واملحا�شب���ة
لإع���������������الن ن�����ت�����ائ�����ج جل�����ن�����ة حت�����ق�����ي�����ق ال�����������ش�����ه�����ادات
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ال�سجن 3 �سنوات لعربيني زّورا رخ�سة �سياقة

التو�سل لهوية ُم�سعل النار بقنبلة بعد 4 �سنوات

ت�ستغل عملها يف املدر�سة ال�ستخراج 17 تاأ�سرية

1 اأكتوبر �سماع ال�سهود بق�سية غ�سل اآ�سيويني للأموال

تلقينا 30 ادعاء بالتعذيب واإ�ساءة املعاملة

بررت فعلها بتح�سني مدخولها املايل

ين�سبان بدعوى الفوز بجوائز مالية ت�سل اإلى 50 األف دينار

يف الثلث الثاين من العام اجلاري... “التحقيق اخلا�سة”:

تابعت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى النظر 
يف واقع���ة ا�ستعمال �سيدة توقيع���ا اإلكرتونيا خا�سا 
باملدر�س���ة التي تعمل فيها منذ 20 عاما، وا�ستغلته 
يف ا�ستخراج 17 تاأ�سرية عمل )فيزا( وبيعها لآخرين 
وحل�سابه���ا اخلا����ص، مببل���غ 200 دين���ار للتاأ�سرية 
م���ن  لتتمك���ن  دين���ار،   3400 ومبجم���وع  الواح���دة 
حت�س���ني مدخولها املايل، ومت افت�ساح اأمرها ب�سبب 
�سخ�س���ني كان يرغب كل منهما يف نق���ل كفالة اأحد 
الأجان���ب الذي���ن مت جلبه���م بتلك التاأ�س���ريات على 
كفال���ة املدر�سة. وق���ررت املحكم���ة تاأجيل حماكمة 
املتهم���ة حت���ى جل�س���ة 24 �سبتمر اجل���اري؛ وذلك 
للقرار ال�سابق مبخاطبة النيابة العامة لال�ستعالم من 
هيئ���ة تنظيم �سوق العم���ل والإدارة العامة للجن�سية 
واجلوازات والإقام���ة ب�ساأن التاأ�سريات التي �سدرت 
ع���ن طريق جه���ة عمل املتهم���ة، مع ت�سلي���م الدفاع 

ن�سخة من رد هيئة تنظيم �سوق العمل.
وت�س���ري اأوراق الق�سية اإل���ى اأن تفا�سيل �سبط 
املتهم���ة تتمثل يف اأن اأح���د الأ�سخا�ص كان قد توجه 
اإلى املدر�سة املجني عليها، وهي مقر عمل املتهمة، 
والتقى املخت�سني من الإدارة، وطلب منهم ال�سماح 
ل���ه بنقل كفالة �سيدة عربي���ة اجلن�سية من املدر�سة 
اإل���ى كفالته، لك���ن املوظف املخت����ص تفاجاأ بطلبه 
ك���ون اأن املدر�سة ل متلك اأي���ة موظفة بال�سم الذي 
طلب���ه ال�سخ����ص املذكور، فق���ال ل���ه اإن املدر�سة ل 
عالقة لها م���ن قريب اأو بعيد بكفال���ة هذه ال�سيدة، 
موؤك���دا ل���ه اأن املدر�سة مل تعني اأحدا من���ذ فرتة، اإل 
اأن ذل���ك ال�سخ�ص ا�ستخرج لهم ج���واز �سفر ال�سيدة 
املذكورة والتي يرغب يف نقل كفالتها اإليه، وكذلك 
بطاقة اإقامتها وغريها م���ن الأوراق الثبوتية، والتي 
ت�س���ري اإلى اأن ال�سيدة العربية حتت كفالة املدر�سة، 

واأنه لي�ص خمطئا.
وبعد التاأك���د من �سحة تلك الإثباتات ا�ستدعت 
الإدارة املتهم���ة، والتي تعم���ل لديهم منذ 20 عاما، 
وهي املخت�سة مبعام���الت املدر�سة مع هيئة تنظيم 
�س���وق العم���ل والإدارة العامة للجن�سي���ة واجلوازات 
والإقامة؛ كونها هي امل�سوؤولة عن ال�سوؤون الإدارية، 
والت���ي فاجاأته���م بالع���رتاف اأنه���ا ه���ي بالفعل من 
قام���ت با�ستخراج تاأ�سرية عمل لل�سيدة امل�سار اإليها 

با�ستخدام التاأ�سريات اخلا�سة باملدر�سة.
واأك���دت املتهمة اأنه���ا باعت التاأ�س���رية مقابل 
مبل���غ 200 دين���ار، مدعي���ة اأنها كانت مت���ر ب�سائقة 
مالية وتعهدت لالإدارة بع���دم تكرار الأمر، خ�سو�سا 
واأنها املرة الأولى التي تقوم فيها مبثل هذا الفعل 
طوال مدة خدمتها للمدر�سة، وهو ما �سفع اإليها لدى 

الإدارة، ومت قبول اعتذارها من جانبهم.
لكن ول�سوء حظ املتهمة، فقد ح�رض �سخ�ص ثان 
للمدر�سة وحتدث مع الإدارة عن رغبته يف نقل كفالة 
�سخ�ص عربي اجلن�سي���ة اإلى كفالته، وكذلك مل يكن 

ذلك ال�سخ�ص يعم���ل يف املدر�سة، فتمت ال�ستعانة 
باملتهم���ة للتاأكد عّم���ا اإذا كانت ق���د جلبته بنف�سها 
كما احلالة الأولى م���ن عدمه، وكان الرد من املتهمة 
اأنه���ا هي من جلبته با�سم املدر�سة، واأنها اأجرت هذه 
العملي���ات مرت���ني فقط.فلم تقتن���ع اإدارة املدر�سة 
مبا قررت���ه املتهمة م���ن اأنها اأجرت تل���ك العمليات 
مرت���ني فق���ط، ومت التوا�سل مع هيئ���ة �سوق العمل 
والإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة، وبح�رض 
اأ�سم���اء املوظف���ني جميعا والأجان���ب خ�سو�سا حتت 
ا�س���م ال�رضكة، ات�س���ح اأن املتهمة متكن���ت من جلب 
17 �سخ�سا من عدة جن�سيات، م�ستعملة التاأ�سريات 

اخلا�سة باملدر�سة املجني عليها.
وخالل التحقيق معها بالوقائع املن�سوبة اإليها، 
اعرتف���ت املتهم���ة اأنه���ا كان���ت تعمل يف بي���ع تلك 
التاأ�سريات مقاب���ل مبلغ 200 دينار، لذا فاإن اإجمايل 
املبلغ الذي حت�سلت عليه م���ن بيع تلك التاأ�سريات 
اخلا�سة باملدر�سة هو 3400 دينار، فتم تقدمي بالغ 

جنائي �سد املتهمة ب�ساأن التزوير.
اإل اأن املتهم���ة وخ���الل التحقي���ق معها مبعرفة 
النيابة العامة اأنك���رت ما ن�سب اإليها، وقالت اإنها مل 
ت�ستخدم التاأ�سريات اخلا�سة باملدر�سة اإل بناء على 
اأوام���ر من الإدارة �سواء �سفهية اأو كتابية، موؤكدة اأن 
اتهامها به���ذا التهام ل هدف له �سوى التخل�ص من 
اللتزامات العمالية واخلالف���ات ب�ساأنها بينها وبني 

اإدارة املدر�سة والتي تنظر فيها املحكمة العمالية.
اإلى ذلك اأحالت النيابة العامة املتهمة للمحاكمة 
على اعتبار اأنها ا�ستعمل���ت توقيعا اإلكرتونيا خا�سا 
باملدر�سة التي تعمل بها مبا يجاوز حدود التفوي�ص 
املمنوح له���ا، وقامت با�ستخ���راج تاأ�سريات لأجانب 

بلغت 17 تاأ�سرية من دون علم اإدارة املدر�سة.

الأول���ى  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  اأم���رت 
با�ستدع���اء �سه���ود الإثب���ات يف واقعة غ�سي���ل اأموال 
واحتي���ال ارتكبه���ا متهم���ون اآ�سيوي���ون بادعاء فوز 
ال�سحايا بجوائز مالية ت�سل اإلى 50 األف دينار، وقد 
حت�سل الراأ�ص املدبر م���ن �سحاياه على مبالغ مالية 
و�سل���ت لنحو 10 اآلف دينار، ومن املقرر اأن ت�ستمع 
املحكم���ة لل�سهود بجل�سة الأول م���ن اأكتوبر املقبل، 
مع الأم���ر با�ستم���رار حب�ص املتهمني حل���ني اجلل�سة 
القادمة. وت�سري التفا�سيل اإلى اأن اأحد مراكز ال�رضطة 
كان تلق���ى بالغا من اأحد املجن���ي عليهم، وهو عربي 
اجلن�سي���ة مقي���م يف اململك���ة، اأفاد فيه اأن���ه تعر�ص 
لالحتي���ال من جانب �سخ�ص اآ�سي���وي كان قد ات�سل 
به هاتفيا عر برنامج التوا�سل الجتماعي “فاير”، 
اإذ اأبلغه الأخري اأن رقم هاتفه قد فاز يف �سحب اإحدى 
����رضكات الت�سالت العامل���ة يف اململكة مببلغ نقدي 
وق���دره 50 األف دين���ار، واأنه لكي يح�س���ل على هذا 
املبلغ يجب علي���ه اإر�سال معلوماته ال�سخ�سية ورقم 

ح�سابه البنكي ليح�سل على اجلائزة الوهمية.
واأفاد ال�سحية اأن ذلك ال�سخ�ص املجهول اأر�سل 
له رقم���ا ادعى له اأن ه���ذا هو الرق���م ال�رضي اخلا�ص 
بح�سابه البنكي، واأنه مهم ل�ستالمه اجلائزة املوعود 
به���ا، ويف الوق���ت نف�سه طل���ب منه ت�سليم���ه الرقم 
ال����رضي القدمي اخلا�ص به، وهو ما ح�سل فعال، اإل اأنه 
تفاجاأ بع���د فرتة ب�سيطة باأن���ه مت �سحب مبلغ نقدي 
من ح�سابه وق���دره 1000 دينار من �سخ�ص جمهول، 

اإذ اإنه مل يقم باإجراء عملية ال�سحب تلك.
وعل���ى اإث���ر ذل���ك الب���الغ وع���دة بالغ���ات اأخرى 

م�سابه���ة اأج���رت اإدارة مكافحة اجلرائ���م الإلكرتونية 
والقت�سادي���ة حترياته���ا حول تل���ك الوقائع، والتي 
اأ�سفرت عن التو�س���ل اإلى املتهم املت�سل باملجني 
علي���ه املذك���ور اأعاله، وال���ذي بالقب����ص عليه ادعى 
اأن���ه هو الآخر كان �سحية لعم���ل م�سابه، اإذ ات�سل به 

�سخ�ص جمهول عر برامج “فاير”.
واأ�ساف املتهم الأول اأن ذلك ال�سخ�ص اأبلغه اأنه 
مت ال�سح���ب على جائزة مالية وقد فاز هو بها، ولكي 
ي�ستلمه���ا يتوجب عليه اأن يدفع مبل���غ 3000 دينار 
يق���وم بتحويلها اإلى ح�سابه، وه���و ما ح�سل فعال، اإذ 
اأر�سل اإليه املبل���غ املطلوب على عدة دفعات اإل اأنه 

مل يتح�سل منه على اجلائزة املالية التي اأبلغه بها.
كما اأفاد اأن ذلك ال�سخ�ص عاود الت�سال به بعد 
م���دة، والذي طلب منه ا�ستخ���دام رقم هاتفه النقال 
يف الحتي���ال على اأ�سخا�ص اآخرين، واأنه اإذا جنحت اأي 
عملية �سيق���دم له مبلغ وقدره 20 دينارا فقط، وهو 
ما دفعه للموافقة على ذلك الطلب وال�سرتاك معه، 
اإذ حت�س���ل فعال على مبلغ وق���دره 60 دينارا مقابل 
3 عمليات فق���ط قام بها. ولفت املتهم الأول “35 
عام���ا” اإلى اأن الراأ�ص املدب���ر قدم نف�سه اإليه، مدعيا 
اأن���ه رجل اأعمال، ولكنه مل ي���ره �سخ�سيا ول مرة، واأنه 
ا�سرتك معه يف ارتكاب بع�ص العمليات الإلكرتونية، 
والتي يتح�س���ل يف مقابلها على دفع���ات من املبلغ 
ال���ذي متكنا من الحتي���ال على الآخري���ن واحل�سول 
علي���ه، وذلك ع���ن طريق عمليات حتوي���ل و�سحب يف 
اأكرث من مكان وال�رضاء من متاجر اإلكرتونية، واأنه كان 
يح�س���ل على مبل���غ 10 دنانري م���رة و20 دينارا مرة 

اأخرى مقابل كل عملية يقوم بها.
واأك���د املتهم الأول اأن الراأ�ص املدبر كان هدفه 
من كل تل���ك العمليات الإلكرتونية هو غ�سل الأموال 
التي يتح�سل عليها من ال�سحايا عن طريق الحتيال 
عليه���م بالطريقة ذاته���ا �سالفة البي���ان. وبناء على 
كل تلك املعلوم���ات التي قدمها املتهم الأول، فاإن 
الأجه���زة الأمنية ب���داأت يف تتبع حرك���ة الأموال التي 
متكن���ا م���ن ال�ستيالء عليه���ا، ومتكن اأف���راد الإدارة 
املذك���ورة م���ن اإلق���اء القب�ص عل���ى الراأ����ص املدبر 
املتهم الثاين بالق�سية “33 عاما”، والذي تبني اأنه 
كان يق���وم ب�سحب الأموال من �سحاياه وي�سرتي بها 
بطاق���ات ائتمانية مب�ساركة مته���م اآخر جمهول، واأن 
�سحاياه تعددت جن�سياته���م وحت�سل منهم على ما 
يق���رب من 10 اآلف دين���ار. واع���رتف الراأ�ص املدبر 
اأن���ه كان ي�ستغل �سحاياهم يف عمليات نقل الأموال؛ 
به���دف اإخف���اء م�سدرها الرئي����ص، وي�سمن م�ساركة 
ال�سحايا با�ستدراجه���م للح�سول على اأموالهم التي 

متكن من اختال�سها منهم.
فاأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بعدما وجهت 
لهما اأنهما يف غ�سون العامني 2017 و2018 ارتكبا 
جرمي���ة غ�سل اأموال بعد اأن اأخفي���ا طبيعتها وم�سدر 
عائده���ا الناجت ع���ن جرميتهم���ا بعد حرك���ة الأموال 
واملاكنة ونقلها وحيازته���ا واحتفظا مبا يحمل على 
العتقاد اأن تلك الأموال متح�سلة من جرميتي توقيع 
اإلك���رتوين واحتي���ال بع���د اأن قاما بعملي���ات تتعلق 
بعائد اجلرميتني الت���ي ارتكبت بحق املجني عليهم 

مع علمهما بذلك.

املنامة - وح���دة التحقيق اخلا�سة: �رضح القائم 
باأعمال رئي����ص وحدة التحقيق اخلا�س���ة حممد خالد 
اله���زاع اأن الوحدة تلقت يف الثل���ث الثاين من العام 
اجل���اري 30 �سك���وى تنوع���ت الدع���اءات فيه���ا م���ا 
بني التعذي���ب واإ�س���اءة املعاملة وا�ستخ���دام القوة 
املفرطة م���ن قبل اأع�س���اء قوات الأم���ن العام، وقد 
با����رضت الوح���دة اإجراءاتها التحقيقي���ة يف جميع تلك 
ال�س���كاوى. وفيما يتعل���ق باإح�سائي���ة اأعمال الوحدة 
يف الف���رتة امل�سار اإليها، فق���د ا�ستمعت الوحدة اإلى 
اأق���وال 50 �ساكي و35 �ساهد، فيم���ا ا�ستجوبت 46 
متهم���اً من اأع�ساء قوات الأم���ن العام، واأحالت 7 من 
ال�ساك���ني للطبيب ال�رضعي و2 من ال�ساكني للطبيب 
النف�سي اخلا�سني بالوحدة. وفيما يتعلق مبا اأجنزته 
الوح���دة خ���الل ذات الفرتة، فق���د ا�ستكملت الوحدة 
حتقيقاته���ا يف اإح���دى الق�ساي���ا املتداول���ة اأمامها، 
والت���ي ت�سمنت ادعاء �سخ����ص بتعر�سه لل�رضب من 
قب���ل ال�رضطة اأثن���اء القب�ص عليه لتهام���ه يف ق�سية 
جنائي���ة، وانتهت اإلى اإحالة اأح���د اأع�ساء قوات الأمن 
العام اإلى املحاكمة اجلنائية لرتكابه جرمية العتداء 

عل���ى �سالمة ج�سم الغري الواقعة من موظف عام اأثناء 
تاأدية وظيفت���ه، وطلبت معاقبت���ه مبقت�سى املواد 

75/ 4،107/ 1،339/ 1و2 من قانون العقوبات.
 وا�ستن���اداً اإلى ال�سلط���ة املمنوحة للوحدة وفقاً 
لق���رار اإن�سائها فق���د اأحالت ق�سيت���ني منف�سلتني 
�سم���ت اأربعة من اأع�س���اء قوات الأمن الع���ام لإدارة 
املحاك���م الع�سكرية بوزارة الداخلي���ة لتوقيع اجلزاء 
التاأديب���ي املنا�س���ب عليهم، ملا ثب���ت يف حقهم من 

جتاوزات وخمالفات ت�ستدعي جمازاتهم تاأديبياً.
واأ�س���اف اله���زاع اأن���ه ويف اإطار متابع���ة الوحدة 
للق�ساي���ا املحال���ة اإل���ى املحاكم اجلنائي���ة مبختلف 
درجاتها، فقد اأ�سدرت املحكم���ة ال�سغرى اجلنائية 
خ���الل الفرتة امل�سار اإليه���ا اآنفاً حكم���اً مبعاقبة اأحد 
اأع�ساء قوات الأمن العام باحلب�ص ملدة �ستة اأ�سهر. 

كم���ا اأ�س���درت حكم���اً مبعاقب���ة ع�س���و اآخ���ر من 
قوات الأمن العام باحلب����ص ملدة ثالثة اأ�سهر، وذلك 
لرتكابهما جرائ���م العتداء على �سالم���ة ج�سم الغري 

والواقعة من موظف عام اأثناء تاأدية وظيفته.
يف  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  ق�س���ت  كم���ا 

ال�ستئناف املقام من وح���دة التحقيق اخلا�سة �سد 
اأح���د اأع�ساء ق���وات الأم���ن العام، بقبول���ه �سكالً ويف 
املو�سوع برف�سه وتاأيي���د احلكم امل�ستاأنف ال�سابق 
�س���دروه م���ن حمكم���ة اأول درجة ب���راءة املتهم من 
جرمي���ة العتداء على �سالمة ج�س���م الغري الواقعة من 
موظف عام اأثناء تاأدية وظيفته، وذلك لذات اأ�سباب 
حكم حمكمة اأول درجة. وتعود تفا�سيل هذه الواقعة 
اإلى ادع���اء اأح���د الأ�سخا�ص بقيام املته���م بالتعدي 
عل���ى �سالم���ة ج�سم���ه �رضباً اإب���ان �سبط���ه لتهامه يف 
ق�سية جنائية، وقد ا�ستكمل���ت الوحدة اإجراءاتها يف 
الق�سية واأمرت باإحالة املتهم اإلى املحكمة ال�سغرى 
اجلنائي���ة الت���ي اأ�س���درت حكم���اً بتاري���خ 18 اأبريل 
 2018 براءت���ه م���ن التهم���ة املن�سوب���ة اإلي���ه. وبعد 
درا�س���ة الوح���دة لذلك احلك���م مل ترت�سي���ه لأ�سباب 
مو�سوعي���ة وقانونية فا�ستخدم���ت حقها املقرر لها 
قانوناً وطعنت عليه بال�ستئناف، وبجل�سة 24 يونيو 
 2018 اأ�سدرت املحكمة الك���رى اجلنائية ب�سفتها 
ال�ستئنافي���ة حكمه���ا املتق���دم، فب���ادرت الوح���دة 

بالطعن يف ذلك احلكم بالتمييز.

الك���رى اجلنائية  عاقبت املحكمة 
اجلن�سي���ة  عربي���ني  متهم���ني  الأول���ى 
لأحدهم���ا  غيابي���ا  عام���ا”،  و35   47“
وح�سوري���ا للث���اين، بال�سج���ن مل���دة 3 
�سنوات، مع الأمر باإبعادهما نهائيا عن 
الب���الد عقب تنفي���ذ العقوبة املق�سي 
به���ا؛ لإدانتهما بتزوي���ر رخ�سة �سياقة 
�سعودي���ة والتقدم بطل���ب ل�ستبدالها 
باأخ���رى بحرينية، كما اأم���رت مب�سادرة 

املحررات املزورة.
وتتمث���ل تفا�سي���ل الواقع���ة وفق 
ج���اءت بحك���م املحكم���ة يف اأن���ه وبينما 
كان املته���م الأول يف مق���ر عمل���ه ح�رض 
ل���ه املتهم الث���اين ل�رضاء تذك���رة �سفر، 
وحينه���ا اتفق���ا عل���ى اأن يق���وم الثاين 
با�ستخراج رخ�سة قيادة له من اململكة 
العربي���ة ال�سعودية؛ حت���ى يتمكن من 

ا�ستبدالها باأخرى يف مملكة البحرين.
وبالفعل اأح����رض املتهم الثاين تلك 
الرخ�سة و�سلمها للمتهم الأول بعد اأن 
ح�سل منه على مبل���غ 60 دينارا فقط، 
وتق���دم الثاين بتل���ك الرخ�سة لل�ساهد 
ب���الإدارة  املخت����ص  املوظ���ف  الأول 
باأخ���رى  ل�ستبداله���ا  للم���رور  العام���ة 
بحريني���ة، وهو م���ا ح�سل فع���ال، اإل اأنه 
بع���د خماطب���ة وزارة الداخلية باململكة 
العربية ال�سعودية وردت لالإدارة اإفادة 
منها ت�سمنت اأن الرخ�سة التي �سلمها 

املتهم الأول مزورة.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ني يف 
غ�س���ون الع���ام 2013، ارتكب���ا الآتي: 
اأول: املته���م الأول: ا�ستعم���ل حم���ررا 
م���زورا، وه���و رخ�س���ة قي���ادة  خا�س���ا 
من�سوب �سدورها اإل���ى وزارة الداخلية 
باململكة العربية ال�سعودية باأن قدمها 
ل���الإدارة العامة للمرور مبملكة البحرين 

ل�ستبداله���ا برخ�سة قيادة بحرينية مع 
علمه بتزويرها.

ا�س���رتك  الث���اين:  املته���م  ثاني���ا: 
بطريقي التفاق وامل�ساعدة مع املتهم 
امل���زور  املح���رر  ا�ستعم���ال  يف  الأول 
مو�سوع البند اأول ب���اأن جلب له رخ�سة 
القي���ادة املن�سوب �سدورها اإلى وزارة 
الداخلية باململك���ة العربية ال�سعودية، 
وطلب منه تقدميها اإلى الإدارة العامة 
للم���رور مبملك���ة البحري���ن ل�ستبدالها 
برخ�سة قيادة بحرينية فتمت اجلرمية 
بناء على ذلك التفاق وتلك امل�ساعدة.
ثالث���ا: املتهمان: ا�س���رتكا بطريق 
امل�ساع���دة مع موظف ع���ام ح�سن النية 
يف ارت���كاب تزوي���ر يف حم���رر خا����ص، 
وه���و رخ�س���ة �س���وق خا�س���ة ال�سادرة 
من الإدارة العام���ة للمرور بجعل واقعة 
م���زورة يف �س���ورة واقع���ة �سحيحة مع 
علمهم���ا بتزويره���ا باأن اتف���ق املتهم 
الثاين مع املتهم الأول على اأن يجلب له 
رخ�سة قيادة مزورة من�سوب �سدورها 
اإل���ى وزارة الداخلي���ة باململكة العربية 
بت�سليمه���ا  الأول  وق���ام  ال�سعودي���ة، 
اإل���ى املوظف العام وبيان���ات ا�ستمارة 
رخ�س���ة التعل���م ورخ�سة القي���ادة باأنه 
حا�س���ل على رخ�س���ة قي���ادة �سعودية 
خالف���ا للحقيق���ة وذلك ح���ال حتريرها 
وبناء على تلك املعلومات التي حررها 
املوظف العام مت اإ�سدار تلك الرخ�سة.
فله���ذه الأ�سباب حكم���ت املحكمة 
غيابيا للمتهم الأول وح�سوريا للمتهم 
الث���اين مبعاقب���ة كل منهم���ا بال�سج���ن 
مل���دة 3 �سن���وات عم���ا اأ�سن���د اإليهم���ا 
واأمرت مب�س���ادرة املح���ررات املزورة 
وباإبعادهم���ا نهائي���ا ع���ن الب���الد عقب 

تنفيذ العقوبة املق�سي بها.

تنظ���ر املحكم���ة يف ق�سي���ة ت�س���م 
متهم���ا واح���دا فيه���ا مل يت���م التو�س���ل 
لهويت���ه اإل بعد اأربع �سنوات من ارتكابه 
الواقع���ة، عق���ب اكت�س���اف اأن���ه م�س���در 
اخلالي���ا املجهول���ة - يف ذل���ك الوقت- 
واملرفوع���ة من عبوة حملي���ة ال�سنع مت 
اإ�سعال النريان فيها؛ بهدف قتل اأفراد 

ال�رضطة.
ق���ررت  الق�سي���ة  مداول���ة  وبع���د 
املحكم���ة الكرى اجلنائي���ة الرابعة حجز 
النظر فيها حتى جل�سة يوم 26 �سبتمر 

اجلاري؛ وذلك للنطق باحلكم عليه.
وتتح�سل وقائع الق�سية يف اأنه كان 
ق���د ورد ب���الغ للنيابة العام���ة من مركز 
�رضطة مدين���ة حمد اجلنوبي، مفاده قيام 
اأ�سخا�ص جمهول���ني بو�سع ج�سم غريب 
ي�ستبه اأن يكون عبوة متفجرة على �سارع 
دم�ست���ان، واأن اجلن���اة لذوا بالفرار من 

املوقع.
وبح�س���ور قوات التدخ���ل ال�رضيع مت 
التعام���ل مع اجل�سم الغريب، والذي كان 
م�ستعال ويخرج من���ه الدخان، اإذ ثبت اأنه 

قنبلة حقيقية ولي�ست وهمية.
العبوة املتفج���رة ات�سح  وبفح����ص 
اأنها عبارة عن اأ�سطوانة غاز حتتوي على 
م���ادة قابلة لال�ستعال )تيزاب( واأ�سالك 
كهربائي���ة مو�سولة بهات���ف نقال، وقد 

ا�ستعلت فيها النريان.
وثب���ت من خ���الل رف���ع العينات من 
عل���ى الأ�سطوانة امل�سبوط���ة والهاتف، 
مت اكت�س���اف عين���ة خالي���ا ب�رضي���ة عل���ى 
الأ�سطوان���ة، لكن ولدى البحث يف قاعدة 
البيان���ات ع���ن �ساحبها مل يت���م العثور 

عليه بذلك الوقت.
اإل اأن���ه وعقب م���رور 4 �سنوات على 
الق�سية، والتي مت حفظها، ظهر �ساحب 
اخلاليا الب�رضي���ة، والذي مت القب�ص عليه 
يف جرائ���م تفجري اأخرى واأدي���ن بال�سجن 
املوؤبد يف اإحدى الق�سايا، وتبني مطابقة 
العينة م���ع خالياه الب�رضية، فتم التحقيق 
مع���ه ب�س���اأن ه���ذه الق�سية، لكن���ه اأنكر 
عالقت���ه بها اأو ا�ستعماله للهاتف النقال 
�مل�ضب���وط، و�لذي كان قد �أخذه من �أحد 
املتفجرة  العب���وة  لت�سني���ع  اأ�سدقائ���ه 

وفق ما ورد بالتحريات.
ويواج���ه ال�س���اب حالي���ا تهم���ة اأن���ه 
بتاريخ 22 �سبتمر 2014، �رضع واآخرون 
جمهولون يف اإحداث تفجري بق�سد تنفيذ 
غر����ص اإرهابي ب���اأن قام���وا بو�سع عبوة 
غ���از متفجرة يف مكان ع���ام بق�سد اإيذاء 
الأ�سخا����ص واإت���الف املمتل���كات العامة 
واخلا�سة وب���ث الرعب بينهم وتعري�ص 
حي���اة النا����ص للخطر، وق���د اأوق���ف اأثر 

اجلرمية ل�سبب ل دخل لإرادتهم فيه.

اإع��������داد: ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م
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�ستبث احلياة من جديد يف مرافق مدار�س 
مملكة البحرين الر�سمية واخلا�سة واملعاهد 
واجلامع���ات م���ع بداية ع���ام درا�س���ي جديد، 
عام درا�سي ي�سم���و بالعطاء والبذل واجلهد، 
عام درا�سي ي�س���ع اأبناء البحرين على عتبات 
امل�ستقبل، ومع بداية العام الدرا�سي اجلديد 
يبداأ وقت العمل واجِلد واملثابرة واالجتهاد، 

وتبداأ رحلة جديدة للتعلم والتعليم.
التعلي���م اأ�سا�س كل �س���يء يف احلياة، ال 
�سيء يب���داأ من غري التعلي���م، فالتعليم يبداأ 
يف البي���ت وهو املدر�س���ة االأولى للطلبة، ويف 
املدار����س وه���ي البيت الث���اين للطلبة حيث 
يت���م �سق���ل الطلب���ة وتطوي���ر مهاراتهم يف 
العدي���د من املناه���ج الرتبوي���ة والتعليمية، 
وال يزال التعلي���م يف البحرين ويف الكثري من 
االأقط���ار العربي���ة واالأجنبية ال�سغ���ل ال�ساغل 
درا�س���ة  معرف���ة وجت���ارة،  فالتعلي���م  له���ا، 
وا�ستثم���ار، وهو املعادلة ال�سعبة التي يجب 
اأن تدار باإتقان وتوف���ر لها كل امل�ستلزمات 
املادية والفنية والب�رشية لكي تنجح. التعليم 

بق���در ما يحت���اج اإل���ى الُكت���ب والقرطا�سية 
وامُلعلمني وامُلعلمات واملباين وغريها فهو 
اأي�ًسا يحتاج اإل���ى ا�سرتاتيجية فاعلة ون�سطة 

تقارب واقع املجتمع وحتقق اأهدافه.
 8 نح���و  مدار�سه���م  يف  الطلب���ة  يعي����س 
�ساع���ات يومًي���ا، وه���ذه ال�ساع���ات ال يج���ب 
اأن ت�سي���ع ه���دًرا بل يج���ب اإغناوؤه���ا بالِعلم 
والفائ���دة الرتبوي���ة اجلمة، فيج���ب اأن تثري 
ُكتب املدر�سة مب���ا حتويه من مناهج حما�سة 
ودافعي���ة الطلب���ة للتعل���م، حي���ث يتعلمون 
بقيادة ُمعلم يتفاعل معه���م ح�سوًرا وتربية 

ومعرفة وتقنية.
التعلي���م قب���ل اأن يك���ون ق���راءة وكتابة 
وح�س���ورا وان�رشاف���ا، ه���و يف االأ�سا�س م�رشوع 
ترب���وي تنم���وي، تنوي���ري مع���ريف، اجتماعي 
�سلوكي، ومن اأ�س�سه تاأهيل الكوادر القادرة 
على تبليغ ر�سالته وحتقي���ق اأهدافه، تاأهيًل 
ِعلمًي���ا تقنًي���ا، معرفًي���ا �سلوكًي���ا، اجتماعًيا 
اأخلقًي���ا، لتك���ون الهيئ���ة التعليمي���ة قادرة 
عل���ى العمل يف هذا امليدان وحتقيق مراميه، 

فمن قدرة الهيئ���ة التعليمية تينع احل�سيلة 
الِعلمي���ة امُلثم���رة فتك���ون زاه���رة، وتتن���ور 
العق���ول فتك���ون ُمبدع���ة، وُيعم���ر املجتم���ع 

باأبنائه.
ومدار����س البحرين كغريها من املدار�س 
حتتاج اإلى الكثري م���ن االأمور، االإدارة القوية 
وال�سجاع���ة واحلازمة، التي يك���ون لها اأثر يف 
امليدان املدر�سي، حتتاج اإلى هيئة تعليمية 
وطنية ُمتعلمة ومتدربة متقنة دورها الرتبوي 
والتقن���ي مبا يوؤهله���ا الأداء دوره���ا بامتياز، 
حتت���اج اإل���ى اإ����رشاف اإداري واجتماعي موؤهل 
وقادر على حل جميع م�ساكل الطلبة مبفهوم 
علمي واجتماع���ي و�سلوكي ُمتح�رش بعيًدا عن 
الق�سوة والتوقيف والعنف والعقاب، حتتاج 
اإلى بيئ���ة مدر�سية وتدري�سي���ة تتنا�سب مع 

متطلبات الع�رش احلديث.
الطلب���ة يف املدار�س يحتاج���ون اإلى زرع 
القيم الرتبوي���ة وال�سلوكية و�سقل ما بداأته 
البيوت، لك���ي ين�ساأوا ن�س���اأة تربوية �ساحلة 

وطنية.

فالح هادي الجنابي

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

األي�س من حق املواطن اأن يحمي �سيارته 
م����ن ح����رارة ال�سم�����س الت����ي ت�سه����ر احلديد 
والرطوب����ة التي حتج����ب عنه الروؤي����ة �سباحاً، 
كما يحميه����ا من االأمط����ار والغبار، في����ا اأيها 
ال�سادة امل�سوؤولون بوزارة �سوؤون البلديات، 
اإن القرارات التي تتخذونها بحق املواطنني، 
قرارات قا�سية وغ����ري من�سفة ال بحق الوطن 
وال املواط����ن، ومنه����ا ق����رار اإزال����ة املظ����لت 
من اأم����ام من����ازل املواطنني، وه����و قرار غري 
مدرو�����س ومل ت�سع له البلدي����ات ا�سرتاطات 

وقوانني حتفظ حق ال�سارع وحق املواطن.
من���ازل  اأم���ام  موج���ودة  فاملظ���لت 
املواطن���ني منذ �سنوات طويل���ة ومل تتحرك 
�س���وؤون البلدي���ات ومل تتخذ اأي اإج���راء، واإن 
كان���ت ترى ذلك ممنوعا فلم���اذا مل تزل اأول 
مظلة مت تركيبها؟ وملاذا تركت املواطنني 
يخ����رشون اأمواله���م عل���ى مظلت �سيت���م اأمر 
اإزالته���ا؟ فهل هي مرتوك���ة للمزاج اأو ح�سب 
ال�س���كاوى؟ فاإذا كانت البلديات بهذا احلجم 
وهذا الكم من امل�سوؤولني، مل ت�ستطع طوال 
هذه ال�سنوات و�سع ا�سرتاطات للمظلت اأو 
منعها، فلنقل اإن ال���وزارة والقائمني عليها 
هم م���ن جتب حما�سبته���م، ال املواطن الذي 
تتم معاقبت���ه باإزالة املظل���ة وحتميله اأي�ساً 
الكلفة، فهل اأ�سب���ح املواطن اليوم يتحمل 
كل اأ�سي���ة ونكبة؟ هل ه���ذه حقوق املواطنة 
بتحم���ل اأخط���اء امل�سوؤول���ني يف املوؤ�س�سات 
اخلدمي���ة الذي���ن ال ي���رتددون يف قراراته���م 
عن رفع الر�سوم، ث���م قرارات ظاملة تعاقب 
املواطن ب���رتك �سيارته الت���ي ا�سرتاها بعد 

�سلف ودين.
ال�س���وؤال هن���ا كيف يحم���ي امل�سوؤولون 
�سياراته���م م���ن اأ�سع���ة ال�سم����س واملطر يف 
مواق���ف وزاراته���م؟ اأو اأنه���ا اأ�سبح���ت عرفا 
وعادة باأن امل�سوؤول �سيارته يف موقف مظلل 
وباق���ي املوظفني من عامة املواطنني حتت 
اأ�سعة ال�سم�س اللهبة؟ اأو الأن امل�سوؤولني مل 
يح�سوا يوماً بحرارة ال�سم�س والرطوبة، لذلك 
كانت ق���رارات اإزالة املظ���لت بالن�سبة لهم 

�سهلة.
نق���ول للم�سوؤول���ني والقائم���ني عل���ى 
وزارة �س���وؤون البلدي���ات، ارحموا املواطنني 
فم���ن فر�س ر�س���وم بنية حتتي���ة 12 دينارا 
ل���كل م���رت مربع عند بن���اء املواط���ن منزال اأو 
بناي���ة، اإل���ى زي���ادة الت�سيي���ق علي���ه باإزالة 
املظ���لت من منزل���ه، وال ندري م���اذا يف بال 
ه���ذا امل�سوؤول من ق���رارات تنق�س من حياة 
املواط���ن يف اأر�س���ه حت���ى ت�سع���ره بالغربة، 
فلي����س له حق بناء منزل ولي�س له حق توفري 
حماي���ة ل�سيارته، وبعدها ل���ن نفاجاأ اأن ياأتي 
قرار باأن مين���ع املواطن من ركن �سيارته اإال 
مقابل ع���داد مثل عدادات مواق���ف ال�سوارع 

واالأ�سواق.
نع���م هناك مظلت خمالف���ة، كاملظلت 
خل���ف املن���ازل اأو الت���ي ت�سغ���ل م�ساحة من 
الطري���ق، اأو تعي���ق املرور وحتج���ب الروؤية، 
هنا يجب اإ�سعار املواط���ن باإزالتها وتعديل 
و�سعه، هذا هو التعامل احل�ساري واملتمدن 
ال���ذي يحفظ كرامة املواطن وحقه يف اأر�سه، 
اأن يعام���ل ككائن ل���ه كي���ان، ال كائن ملغي 

الكرامة؟.

إزالة المظالت... وسيارة 
المسؤول تحت “المظلة”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

معدن االإن�س���ان البحريني مل يتبدل على 
م���ر االأجيال، وكث���رية هي االأدل���ة التاريخية 
التي بينت اأ�سالت���ه ووالءه لوطنه وقيادته، 
ووقوف���ه �سف���ا واحدا وي���دا واح���دة يف وجه 
املوؤامرات والد�سائ�س، �سعب يتميز بالعقل 
املتفت���ح والقلب اليق���ظ وامل�سوؤولية وهذا 
م���ا اأكد عليه �سيدي �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه خ���لل 
ا�ستقب���ال �سم���وه روؤ�ساء امل���اآمت احل�سينية 
واأع�ساء الهيئ���ة العامة للمواكب احل�سينية، 
حي���ث قال اأي���ده اهلل )اإن ما يجم���ع بني اأبناء 

البحري���ن من قيم التوا�س���ل واملحبة مل ولن 
يتغري مهما حاول البع�س زرع ال�سقاق، وكل 
االأحداث التي م���رت بالبحرين مل ت�ستطع اأن 
توؤث���ر يف متا�سك �سعبه���ا... اإن احلفاظ على 
اأمن الوط���ن وا�ستق���راره م�سوؤولية يت�سارك 
�سع���ب  لديه���ا  والبحري���ن  اجلمي���ع،  فيه���ا 
يتمتع بالوع���ي واملعرفة، وكان هذا ال�سعب 

و�سيظل ع�سيا على كل فرقة اأو انق�سام(.
ورد احل�سور وحت���دث نيابة عنهم غازي 
عبداملح�س���ن “اإن اآل خليف���ة الك���رام اأخ���ذوا 
على عاتقه���م اأمانة ا�ستم���رار هذه املواكب 
احل�سيني���ة، وهي اأمان���ة �سانوه���ا وخلدوها 

وتوارثته���ا االأجيال... اأيه���ا احلكيم، ها اأنت 
ق���د قلته���ا ب���ل عملت به���ا عندم���ا حر�ست 
على الدعوة اإلى ر����س ال�سفوف اإميانا منك 
ب����رشورة احلف���اظ عل���ى جم���ع الكلم���ة، فقد 
ا�ستمعه���ا القا�س���ي وال���داين ح���ني جعلت 
اجلميع متوحدين خلف قيادة �ساحب اجلللة 
املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البلد 
املف���دى واأنت اأولهم مبعي���ة �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد االأمني”.
تفر����س  اأن  جماع���ات  حاول���ت  لق���د 
اأيديولوجياته���ا ونهجه���ا يف دروب كث���رية 

من اأج���ل خلق الف���ن واالأحق���اد يف املجتمع 
البحرين���ي، لكنه���ا ف�سل���ت ووج���دت اأمامها 
والرتاب���ط،  التلح���م  م���ن  عملق���ا  حائط���ا 
طرق���وا كل االأب���واب، ب���اب الطائفية، وباب 
املظلومية، وباب الف���ن واالأحقاد، وترويج 
الكاذب���ة والق�س����س املفربكة  ال�سائع���ات 
ووقف خلفهم اإعلم اأ�سفر كاذب ومنظمات 
ودول، وكلم���ا طرقوا بابا جاءهم الرد حا�سما 
و�ساعق���ا، نحن البحرينيون يد واحدة، اإخوان 
يف اأهدافنا واآمالنا و�رش قوتنا ومناعتنا والوؤنا 
لقيادتنا ووطننا وتلحمن���ا... اإنها البحرين.. 

وطن ال�سلم والتاآخي والوئام.

البحرين... وطن السلم والتآخي والوئام

كم���ا قلن���ا واأكدن���ا م���رارا، اإن الك���ذب 
والدج���ل م���ن اأه���م �سف���ات ومزاي���ا نظام 
املليل، وهم ال يخجل���ون من ترديد الكذب 
ميك���ن  ال  ال���ذي  واملك�س���وف  املف�س���وح 
الت�سرت عليه نظري م���ا اأكده كبري الدجالني 
خامنئ���ي ي���وم 13 اأغ�سط����س 2018، عندما 
زع���م يف ت�رشيح���ات اأدل���ى بها ب���اأن النظام 
العقوب���ات  ج���راء  م���اأزق  الأي  يتعر����س  مل 
االأمريكية املفرو�سة على النظام، لكن ومع 
ا�ستمرارهم يف نهجهم هذا واإ�رشارهم عليه، 
فاإن عيوب وم�ساوئ النظام تنك�سف للعامل 
اأكرث فاأكرث وتتب���ني نتائج وتداعيات حكم 
قمعي فا�س���ل للمليل اجلهلة طوال العقود 

االأربعة املا�سية.
بعد مئ���ات امللي���ارات من ال���دوالرات 
الت���ي ح�سل عليه���ا النظام م���ن بيع النفط 

االإي���راين طوال العق���ود االأربع���ة املا�سية، 
باالإ�ساف���ة اإل���ى امل���وارد الهائل���ة االأخرى، 
والتي لو كانت يف اأياد اأمينة وخمل�سة لكان 
ال�سعب االإيراين يرفل االآن يف معي�سة وحياة 
رغي���دة، لكن الذي نراه هو وجود 20 مليون 
�ساب اإيراين عاط���ل عن العمل، وهذا العدد 
يزداد ويت�ساعف مع عدم وجود فر�س عمل 
وعدم متكن النظام م���ن معاجلة هكذا حالة 
خط���رية، فالبطال���ة وال�سيما عن���د ال�سباب، 
تنج���م عنها اآثار ونتائج �سيئة ولكن النظام 
الذي هو راأ�س الب���لء لي�س لديه اأي خيار اأو 

حل �سوى قمع ال�سعب وزيادة حرمانه.
م���ن املث���ري لل�سخرية اأن نظ���ام املليل 
ال���ذي ال وجود للخج���ل يف قامو�سه، يعرتف 
على ل�سان “حممد ر�س���ا بادامت�سي”رئي�س 
كتلة العمل وخلق فر�س العمل يف برملانهم 

البائ����س ب���اأن هن���اك يف الوق���ت احلا�رش يف 
اإي���ران، م���ن ب���ني 6 اأ�سخا�س فق���ط يعمل 
�سخ�س واح���د يف اإيران، ولدين���ا 20 مليون 
�س���اب عاطل عن العم���ل! وعندم���ا نعلم اأن 
�سكان اإيران 80 مليون ن�سمة فاإن وجود 20 
مليون �ساب عاطل عن العمل له معنى كبري 
جدا وهو اأكرب داللة وموؤ�رش عملي على اأر�س 
الواق���ع يثبت ف�س���ل النظام وع���دم قدرته 

وجدارته حلكم اإيران واإدارة اأمورها.
نظ���ام املليل ويف الوق���ت الذي يجل�س 
في���ه مر�سده االأعلى املل خامنئي على ثروة 
تقدر باأكرث من 95 مليار دوالر كما ك�سفت 
التقارير االأخرية، فاإن قادة النظام االآخرين 
باالإ�سافة اإل���ى اأبنائهم يجل�سون اأي�سا على 
ملي���ارات عدي���دة اأخ���رى جميعه���ا منهوبة 

وم�رشوقة من ال�سعب االإيراين. “احلوار”.

 20 مليون عاطل 
عن العمل

العام الدراسي 
الجديد

تاب���ع اجلميع ما تداولته ال�سحف 
التوا�سل  املحلي���ة وبع����س مواق���ع 
االجتماع���ي يف االأي���ام املن�رشم���ة، اأي 
مو�سوع بع����س ال�سهادات ال�سادرة 
من جامع���ات معينة وهمي���ة ال وجود 
له���ا يف االأ�سا�س، و�سه���دت على اإثر 
ذلك من�س���ات التوا�س���ل مناق�سات 
كثرية منها الغ���ث وال�سمني، فتكلم 
من ل���ه دراية واإملام وم���ن ال ناقة له 

وال جمل يف املو�سوع اأ�سلً.
يف  ال�س���واب  البع����س  وجان���ب 
البع�س  والت�سخي�س، فيم���ا  احلك���م 
االآخ���ر انته���ز الفر�س���ة للهجوم غري 
املربر عل���ى وزارة الرتبية والتعليم 
وامل�سوؤول���ني فيه���ا م���ن دون اتباع 
والتحق���ق  االخت���لف  اأبجدي���ات 

للو�سول اإلى احلقيقة الكاملة.
يف  للخو����س  بحاج���ة  اأراين  ال 
تفا�سي���ل االأم���ر الأن وكي���ل الرتبية 
للم���وارد واخلدم���ات الدكتور حممد 
مب���ارك ق���ام بال���رد ال���وايف واملتزن 
والر�س���ني يف كث���ري م���ن مقاالت���ه، 
كيف ال وه���و �ساحب اخلربة االإدارية 
واملوؤه���ل العلم���ي الع���ايل. وملن ال 
يعرف م���دى دقة الدكت���ور حممد يف 
العم���ل اأذكر معلومة �رشيعة هنا وهي 
اأن مكتب �سعادة الوكيل مفتوح لكل 
املوظف���ني بدون ا�ستثن���اء وي�ستلم 
جمي���ع اخلطاب���ات وال يتاأخ���ر مبكتبه 
اخلط���اب اأكرث م���ن 48 �ساعة، يقوم 
باالط���لع والتعلي���ق والتحوي���ل اإلى 
جه���ة االخت�سا�س ب�رشع���ة فائقة وال 
تاأخري ُيذكر، فقط من باب االإن�ساف.
م���ا يعنيني هن���ا هو ����رشورة اأن 
يك���ون هن���اك تثبت مل���ا يت���م نقله 
عل���ى مواقع التوا�س���ل اأو ما يتناقله 
فاإج���راءات  بينه���م،  فيم���ا  النا����س 
ال���وزارة وا�سح���ة ج���داً يف م���ا يتعلق 
والتوثي���ق  االعتم���اد  مبو�س���وع 
ال���وزارة  موق���ع  عل���ى  ومن�س���ورة 
االإلكرتوين ويف متناول اجلميع، ومن 
جتربة �سخ�سي���ة وبعد اإنهاء اإجراءات 
التخرج ب�سهادة املاج�ستري من دولة 
املتح���دة، قدمت  العربية  االإم���ارات 
اأوراق���ي وكل امل�ستن���دات املطلوبة 
العتمادها، وق���ام املوظف املخت�س 
بتو�سي���ح و�رشح اآلي���ة التقدمي  وكم 
كانت االإجراءات �سل�سة ووا�سحة ومل 

ت�ستغرق وقتاً طويلً. 
اأعتق���د اأن االأمر يتعل���ق باعتماد 
م���ن  ال�س���ادرة  ال�سه���ادات  بع����س 
جامع���ات معين���ة وه���و مو�س���وع له 
حيثياته وتفا�سيله ويتوجب التثبت 
منه���ا اأوال قب���ل احلك���م والت�سكيك، 
فلل���وزارة احلق يف التثبت والتدقيق 
على الربام���ج االأكادميية واجلامعات 
التي متنح ال�سهادات ومن اأجل ذلك 
مت ت�سكيل جلن���ة متخ�س�سة لفح�س 

املوؤهل والتاأكد منه قبل االعتماد.
نحن م���ع وزارة الرتبية والتعليم 
ال�سه���ادات  كل  عل���ى  التدقي���ق  يف 
االأم���ر  الأن  للعتم���اد،  تق���دم  الت���ي 
ميث���ل م�سلح���ة وطني���ة علي���ا، والأن 
ذلك �سي�سم���ن الأبنائن���ا ممن تغرب 
ل�سنوات وحتمل النفق���ات والر�سوم 
اأن يج���د وظيف���ة حتفظ ل���ه كرامته. 
نحن م���ع وزارة الرتبي���ة والتعليم يف 
املتابعة امل�ستمرة للجامعات املحلية 
االأ�ساتذة  اخلا�سة وتدقيق �سهادات 
الوافدي���ن فيها وع���دم ال�سماح ملن 
مل ُتعتمد �سهادت���ه الدخول للف�سل، 

فعقول اأبنائنا وبناتنا اأمانة.
ينبغي علينا جميعاً دعم اجلهود 
الت���ي تب���ذل يف وزارة الرتبي���ة واأن 
ال نبخ����س النا����س اأ�سياءه���م، هناك 
عم���ل دوؤوب وكبري �س���واء اأكان على 
�سعي���د التطوي���ر االإداري امللمو�س 
وال���ذي ال ينك���ره من�س���ف، اأو عل���ى 
�سعيد الربام���ج التطويرية العديدة 
التي تبنتها ال���وزارة للنهو�س بهذا 
القط���اع احلي���وي يف اململكة يف ظل 
املف���دى  املل���ك  جلل���ة  توجيه���ات 

حفظه اهلل ورعاه.

لماذا الهجوم 
على “التربية”؟

عباس 
ناصر
Abbasnas82 
@gmail.com



ال�شعودية ت�شرتي 1.02 
مليون طن �شعري

دب���ي/  مو�شك���و - روي���رتز: قال���ت املوؤ�ش�شة 
ال�شعودي���ة العامة للحبوب يوم اأم����س اخلمي�س اإنها 
ت�شعى ل����راء 1.02 مليون طن م���ن علف ال�شعري يف 
مناق�ش���ة. وتطل���ب املوؤ�ش�ش���ة ت�شل���م ال�شعري بني 
نوفمرب ودي�شمرب املقبل���ني على 17 �شفينة موزعة 
بني موانئ البحر الأحمر واخللي���ج. وتعلن املوؤ�ش�شة 

عادة نتائج مناق�شتها يوم الثنني.
ويع���د ال�شع���ري اأحد اأه���م اأع���اف احليوانات يف 
العامل خ�شو�شا املا�شية؛ لحتوائه على كمية كبرية 

من املواد التي حتتاجها احليوانات.

م�ر: طرح 4.5 % من ال�رقية للدخان بالبور�شة
القاهرة - رويرتز: قالت وزارة املالية امل�رية اأم�س اإن احلكومة �شتبداأ برنامج الطروحات 
ال���ذي تعتزم���ه ببيع 4.5 % من اأ�شه���م ال�ركة ال�رقية للدخان بالبور�ش���ة جلمع نحو ملياري 
جني���ه. ومتتلك احلكوم���ة 55 % من اأ�شهم ال�رقية للدخان عرب ال�رك���ة القاب�شة لل�شناعات 
الكيماوية. وقررت احلكومة اختيار املجموعة املالية هريمي�س لتكون م�شت�شارا لطرح اأ�شهم 
ال�رقية للدخان التي حتتكر �شناعة ال�شجائر يف م�ر. ويبلغ راأ�س مال ال�رقية للدخان 2.250 

مليار جنيه، موزعا على 450 مليون �شهم بقيمة ا�شمية خم�شة جنيهات لل�شهم.
وبحل���ول ال�شاع���ة 09:17 بتوقيت جرينت�س جرى تداول �شه���م ال�رقية للدخان ببور�شة 
م����ر عند 101 جني���ه بانخفا�س 0.16 %. وقال���ت  رئي�شة ق�شم البح���وث يف بنك ال�شتثمار 
فارو����س، ر�شوى ال�شويفي ”لو الطرح ب�شعر ال�شوق اأو اأق���ل �شينجح، �شهم ال�رقية للدخان 
ل���ه و�شع خا�س لدى الأجانب، ولذا �شينجح الطرح“. وتبل���غ القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�رقية 

للدخان يف بور�شة م�ر اأكرث من 45 مليار جنيه.
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اقتصاد
م��ت��ف��رج اآلف   10 ي�������ش���ت���وع���ب  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ب���امل���دي���ن���ة  امل����ف����ت����وح  امل���������رح 

اإن�شاء وت�شغيل �شوق مدينة حمد ال�شعبية بـ 16.3 مليون دينار
14.5 مليون لبناء “امل�رح املفتوح”

البلدي����ات  و�ش����وؤون  الأ�شغ����ال  وزارة  طرح����ت 
والتخطيط العمراين يف اجلل�ش����ة الأ�شبوعية ملجل�س 
اإن�ش����اء  مزاي����دة  اأم�����س  واملزاي����دات  املناق�ش����ات 
وت�شغي����ل �ش����وق مدينة حم����د ال�شعبي����ة بنحو 16.3 
ملي����ون دين����ار، كان تق����دم اإليها 3 عط����اءات، ُعلق 

اثنان منها.
واملوؤ�ش�ش����ات  ال�����ركات  ال����وزارة  ودع����ت 
املتخ�ش�ش����ة حملًي����ا، والت����ي تتواف����ر لديها اخلربة 
ال�شابق����ة يف اإن�ش����اء وت�شغي����ل الأ�ش����واق املركزي����ة 
للتق����دم بعرو�شها، وذلك بنظ����ام املزايدة العلنية 
العام����ة على قيمة حق النتفاع ال�شنوي للمرت املربع 

ون�شبة من �شايف الأرباح ال�شنوية للم�روع. 
كم����ا طرح����ت ال����وزارة مناق�ش����ة لأعم����ال بن����اء 
املجموع����ة الثاني����ة من م�����روع املدين����ة الريا�شية، 
وهي امل�رح املفتوح، تقدم اإليها 5 عطاءات، اأقلها 
ب� 14.5 مليون دين����ار واأكربها بقرابة 19.7 مليون 
دين����ار. وتهدف الوزارة م����ن اإقامة هذا امل�رح تلبية 
رغب����ات اجلمهور وا�شتيعاب م����ا يرتاوح بني 5 اآلف 
و10 اآلف متفرج يف الركن ال�شمايل ال�رقي من حلبة 
البحرين الدولية. و�شيكون امل�رح مفتوحا يف الهواء 
الطل����ق وقاب����ا لإقامة عرو�����س متنوع����ة للجمهور. 
وي�شمل التطوي����ر املقرتح اإقامة جممع اإداري مكون 
م����ن اأربع����ة اأدوار وم�����رح ومراف����ق اأخ����رى تابعة له. 
وت�شم ه����ذه املرافق اأي�شا غرف����ا لتبديل املاب�س 
والتمثي����ل والتدري����ب وبع�����س املح����ات التجارية 
والأك�ش����اك ومرافق لعر�س املبيع����ات، اإ�شافة اإلى 

موقف منا�شب لل�شيارات.
وكذل����ك طرح����ت ال����وزارة مناق�ش����ة للعطاءات 
املالية لتق����دمي اخلدمات ال�شت�شاري����ة الهند�شية 
مل�����روع تطوير البنية التحتي����ة ملنطقة جنوب احلد 
�شمن املرحل����ة الثانية من امل�روع، تق����دم اإليها 3 

عطاءات اأقلها بنحو 790.9 األف دينار.
وفتح املجل�س 18 مناق�شة ومزايدة اأم�س تابعة 
ل� 7 جه����ات حكومية، وبل����غ جمموع اأق����ل العطاءات 
املقدم����ة نح����و 34.1 ملي����ون دينار، وه����ي تت�شمن 
74 عط����اء، يف حني بلغ اإجمايل العط����اءات املقدمة 
76 عط����اء، لك����ن ل�شعوبة احل�ش����ول على تفا�شيل 
عطاءين مت ا�شتثناوؤهما من املجموع. كما مت تعليق 

9 عطاءات تابعة ل� 7 جهات.
ونظ����ر املجل�����س اأي�شا  يف 6 مناق�ش����ات لوزارة 
العم����ل والتنمي����ة الجتماعية ممولة م����ن ال�شندوق 

الكويت����ي للتنمي����ة القت�شادي����ة العربي����ة ملجم����ع 
الإعاق����ة ال�شام����ل يف ع����ايل، اأولها لتوري����د حافات 
للمجم����ع تقدم اإليه����ا 5 عطاءات، ُعل����ق اثنان منها، 
واأق����ل عطاء ب����� 35 األ����ف دين����ار، والثاني����ة لتوريد 
وتركي����ب م����واد اإلكرتونية، تق����دم اإليه����ا عطاءان، 
فيم����ا تعلقت املناق�ش����ة الثالثة بتوري����د وتركيب 
مواد طبية، تقدم اإليه����ا 5 عطاءات، اأقلها بنحو 21 
األف دين����ار، والرابعة لتوريد وتركي����ب اأثاث تقدم 
اإليه����ا 10 عط����اءات اأقلها بنح����و 248.2 األف دينار، 
واخلام�ش����ة لتوريد وتركيب املعدات، تقدم اإليها 8 
عط����اءات اأقلها ب� 12.5 األف دينار، والأخرية لتوريد 
وتركيب اأجه����زة كمبيوتر، تق����دم اإليها 6 عطاءات، 

ُعلق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 35.1 األف دينار.
كم����ا نظر املجل�����س يف 4 مناق�شات ل�ركة نفط 
البحري����ن “بابك����و”، اأبرزه����ا لتوفري خدم����ات تاأجري 

الرافع����ات )ذات حم����ولت حل����د اأق�ش����ى 300 طن( 
تق����دم اإليه����ا 7 عط����اءات اأقله����ا بنح����و 1.1 مليون 
دينار، ومناق�شة ل�شتب����دال امل�شخات الهوائية يف 
مين����اء بابكو، تقدم اإليها 5 عط����اءات، اأقلها ب� 208 

اآلف دينار.
كذل����ك نظ����ر املجل�����س يف مزايدت����ني ملحافظة 
املح����رق، اأولهما لت�شييد وتاأج����ري 13 موقًعا اإعانًيا 
م����ن نوع ميجاك����وم باملحافظة عل����ى اأن تكون فرتة 
ال�شتثمار 5 اأعوام ميادية غري �شاملة فرتة ال�شماح 
تق����دم اإليها عطاء وحي����د بنح����و 198.4 األف دينار، 
والثانية لت�شييد وتاأج����ري 14 موقًعا اإعانًيا من نوع 
ميجاكوم باملحافظة، بحيث ل ت�شمل فرتة ال�شتثمار 
مل����دة خم�س �شنوات تقوميية ف����رتة ال�شماح، تقدم 

اإليها عطاء وحيد بنحو 85.5 األف دينار.
اإ�شافة اإلى ذلك، فتح املجل�س مناق�شة لهيئة 

املعلوم����ات واحلكوم����ة الإلكرتوني����ة مل�����روع نظام 
التحكم بدخول ال�شبكة الداخلية للهيئة تقدم اإليها 
3 عطاءات، ُعلق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 92.3 األف 
دينار، ومناق�ش����ة لوزارة املوا�ش����ات والت�شالت 
لتطوير حمط����ة الر�شد الآيل لاأر�شاد اجلوية وجهاز 
قيا�����س م����دى الروؤي����ة عل����ى م����درج مط����ار البحرين 
الدويل، تق����دم اإليها عط����اءان، اأقلهما بنحو 234.1 
األف دينار، ومناق�ش����ة ل�ركة مطار البحرين لتوقيع 
عقد ال�شيانة ال�شنوية ل�شواغط اأطل�س كوبكو ل�شخ 
الهواء امٌلكّيف م�شبًقا، تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 
146 األ����ف دينار. وتعت����رب ال�شواغط معدات حيوية 
لعملية �شخ اله����واء امٌلكّيف م�شبًق����ا للطائرات، اإذ 
يع����د توافرها اأم����ًرا بالغ الأهمية؛ ل�شم����ان اأن تكون 
عملية �شخ الهواء امٌلكّيف م�شبًقا ت�شري ب�شكل جيد 

وتوفر �شغط الهواء الازم للنظام.

اأمل احلامد
اأبرز العطاءات املطروحة

�ل�شركة �أقل عطاء بالدينار �لعدد و�شف �ملناق�شة �جلهة

16،261،462.11 Bluescape Properrties W.L.L 3 مزايدة اإن�شاء وت�شغيل �شوق مدينة حمد ال�شعبي

14،500،000.00الأ�شغال والبلديات .Cebarco Bahrain S.P.C 5 اأعمال بناء امل�رح املفتوح �شمن املجموعة الثانية من م�روع املدينة الريا�شية

790،930.00  Dar SSH International Engineering
Consultants w.l.l 3 العطاءات املالية لتقدمي اخلدمات ال�شت�شارية الهند�شية مل�روع

تطوير البنية التحتية ملنطقة جنوب احلد يف املرحلة الثانية

1،122،827.00  BAHRAIN MAINTENANCE AND
DIVING SERVICES 7 توفري خدمات تاأجري الرافعات )ذات حمولت حلد اأق�شى 300 طن( بابكو

حميد: روؤية �شاملة عن قانون التقاعد

“البور�شة”: تداول 3.6 مليون �شهم بـ 608.8 األف دينار

“اأ�رسي” تتوا�شل مع عمالئها الأوروبيني يف “SMM هامبورغ”

50 % انتقال الأنظمة احلكومية اإلى “اأمازون ويب” خالل عام

املعر�س �شم اأكرث من 2000 �ركة

مئات املزودات حتولت اإلى املن�شة... القائد:

احل���د - اأ����ري: �شارك���ت ال�ركة العربي���ة لبناء 
 SMMواإ�ش���اح ال�شفن “اأ�ري”، موؤخ���ًرا يف معر�س
هامب���ورغ البح���ري باأملاني���ا حي���ث ا�شتخ���دم جن���اح 
اأ�ري من�ش���ة للتوا�شل مع عم���اء ال�ركة الأوربيني. 
و�ش���م املعر�س ما يفوق الألف���ني �ركة عار�شة من 
66 دول���ة، كم���ا ا�شتقط���ب العديد من عم���اء اأ�ري 
الأوروبي���ني احلالي���ني واملحتمل���ني، اإذ خلق فر�شة 
لتباحث اإمكانية موا�شلة الأعمال اأو الأعمال اجلديدة. 
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي ل�ركة اأ����ري، اأندرو 
 SMM ش���و، الذي ح����ر املعر�س “يعت���رب معر�س�
هامبورج اأحد الركائز الأ�شا�شية يف تقومي املعار�س 
ال�شنوي���ة لل�رك���ة، اإذ يع���د من اأكرث الط���رق فعالية 
لإع���ادة التوا�شل م���ع جمموعة متنوعة م���ن العماء، 
�ش���واء احلاليني اأو املرتقبني يف جمي���ع اأنحاء القارة 
الأوروبي���ة “. وتعت���رب قاع���دة عماء اأ����ري يف القارة 
الأوروبي���ة جزًءا مهًما من ال�ش���وق الدولية، كما ميثل 
الرب���ع الأخري من ال�شنة وقًت���ا حيوًيا لتطوير وتوثيق 

الأعمال اجلديدة.

توق����ع رئي�����س هيئ����ة املعلوم����ات واحلكوم����ة 
الإلكرتوني����ة حمم����د القائد انتقال اأك����رث من 50 % 
م����ن الأنظمة احلكومي����ة اإلى من�شة خدم����ات اأمازون 
وي����ب )AWS( يف اأق����ل م����ن عام.واأو�ش����ح القائ����د 
لل�شحافي����ني اأن “هدفنا انتق����ال 50 % على الأقل 
من الأنظم����ة احلكومية اإلى احلو�شبة ال�شحابية، ومن 

املتوقع جتاوز هذه الن�شبة خال اأقل من عام”.
واأ�ش����ار اإلى “اأن مئات املزودات يف احلكومة مت 
انتقاله����ا اإلى املن�شة، وم�شتمري����ن يف هذا الجتاه، 
كم����ا اأن ال�����ركات احلكومي����ة، ومنها �رك����ة طريان 
اخللي����ج و�رك����ة ممتل����كات وال�����ركات احلكومي����ة 
اململوك����ة من احلكوم����ة كذلك تتجه اإل����ى احلو�شبة 

ال�شحابي����ة؛ لأن هذا النتقال يعمل على حتقيق وفر 
لاأموال”.

وكان����ت احلكوم����ة ق����د جنحت يف نق����ل عدد من 
اأنظمتها احل�شا�شة مثل نظام وزارة العدل وال�شوؤون 
الإ�شامي����ة والأوق����اف، ونظام معه����د الإدارة العامة 

)بيب����ا(، وغريها اإلى احلو�شب����ة ال�شحابية، منذ بداية 
طرح التقنية للجه����ات احلكومية يف البحرين بالعام 

.2017
ويتوق����ع نق����ل اأنظم����ة مزي����د من اجله����ات اإلى 
احلو�شب����ة ال�شحابي����ة؛ م����ن اأج����ل حتقي����ق الأه����داف 
الأ�شا�شي����ة من امل�����روع الرامية اإل����ى خف�س الكلفة 
وتقليل الوقت، وتوف����ري اخلدمات ح�شب الطلب يف 
اأي وقت، وت�شهيل اإجراء العمليات، وك�شب موظفي 
تقني����ة املعلوم����ات مله����ارات جدي����دة، وغريها من 
الأه����داف العديدة. وته����دف البحرين من خال تبني 
اإ�شرتاتيجي����ة “ال�شحابة اأول” اإل����ى تخفي�س نفقات 
تقنية املعلوم����ات والت�شالت من خال عدم تكرار 
توف����ري ذات احللول من جان����ب اأكرث من جهة، واحلد 

من جوانب ال�شعف يف البيئة التقنية.

ك�ش���ف النائ���ب ع���ادل حمي���د ع���ن اأن���ه 
�شيتق���دم بروؤية �شاملة ح���ول تعديل قانون 
التقاع���د اإلى اللجن���ة الربملاني���ة املعنية يف 
غ�شون الأيام املقبلة، داعيا يف ذات ال�شياق 
اإلى ����رورة اأن تق���وم اللجن���ة بدرا�شة كافة 
املرئي���ات واملقرتح���ات الت���ي �شيتقدم بها 
الن���واب. و�ش���دد حميد على ����رورة املوازنة 
ب���ني متطلب���ات معاجل���ة العج���ز الكت���واري 
يف  التقاعدي���ة  ال�شنادي���ق  يته���دد  ال���ذي 
عل���ى  املحافظ���ة  وب���ني  املنظ���ور،  امل���دى 
التقاعدي���ة للمواطن���ني وعدم  املكت�شب���ات 
اإق���رار ما مي����س حياته���م املعي�شي���ة يف ظل 
الت���ي  ال�شتثنائي���ة  القت�شادي���ة  الظ���روف 
متر بها اململك���ة، والتي تتطل���ب املحافظة 
على كاف���ة املكت�شب���ات املالي���ة وخ�شو�شاً 
ل�رائ���ح ذوي الدخ���ل املح���دود. وع���رب حميد 
عن رف�شه لأي مق���رتح ت�ريعي جديد ي�شلب 
ال�شلطة الت�ريعية حقها الد�شتوري يف اإقرار 
القوانني والت�ريع���ات اأو النتقا�س من هذا 
احل���ق باأي �شكل من الأ�ش���كال، معتربا اأن اأي 
ت�ري���ع ينتق�س من حق ال�شلطة الت�ريعية يف 
اإقرار القوانني والت�ريعات اإمنا ينطوي على 

�شبهة عدم الد�شتورية.
واأ�ش���ار يف ه���ذا ال�شياق اإلى م���ا ك�شفت 
عن���ه اللجنة الربملانية املعنية مبلف التقاعد 
م���ن مقرتح مل����روع بقان���ون ت�شم���ن اإعطاء 

ال�شاحي���ات الكامل���ة ملجل����س اإدارة هيئ���ة 
التاأم���ني الجتماع���ي وال�شلط���ة التنفيذي���ة 
بتغيري املزاي���ا التقاعدي���ة دون الرجوع اإلى 
ال�شلط���ة الت�ريعي���ة، وهو الأم���ر الذي يعترب 
تراجعاً عن القانون املعمول به حالياً، والذي 

ي�سرتط الرجوع اإلى ال�سلطة الت�رشيعية.
وق���ال بن حميد “من حي���ث املبداأ، ل�شنا 
�شد اإجراء تعديات على القوانني التقاعدية 
مبا ي�شمن عدم امل�شا�س باملزايا التقاعدية، 
اإل اأن ذل���ك يج���ب اأن يكون يف اإط���ار ال�شلطة 
الت�ريعي���ة، ف���اأي تعدي���ل قانوين يط���ال اأية 
مي���زٍة تقاعدي���ة يج���ب اأن يك���ون م���ن خال 
الآلي���ات الت�ريعي���ة املن�شو����س عليه���ا يف 
د�شت���ور اململكة ومن خ���ال مناق�شته ب�شكٍل 
تف�شيلي داخل اأروق���ة ال�شلطة الت�ريعية، ل 
اأن ُتعطى ال�شلط���ة التنفيذية تفوي�شاً كاماً 

لإجراء التعديات التي تراها”.

اأقف���ل  البحري���ن:  بور�ش���ة   - املنام���ة 
موؤ����ر البحري���ن الع���ام” اأم����س اخلمي�س عند 
م�شت���وى 1،339.88 بارتف���اع وق���دره 4.62 
نقط���ة مقارنة باإقفاله ي���وم الأربعاء، يف حني 
اأقف���ل موؤ�ر البحرين الإ�شام���ي عند م�شتوى 
نقط���ة   0.60 وق���دره  بانخفا����س   956.76

مقارنة باإقفاله ال�شابق.
بور�ش���ة  يف  ال�م�شتثم���رون  وت���داول 
البحري���ن 3.62 مليون �شه���م، بقيمة اإجمالية 
قدرها 608.76 األ���ف دينار، مت تنفيذها من 
خ���ال 54 �شفقة، حي���ث رك���ز امل�شتثمرون 

تعاماته���م عل���ى اأ�شه���م قط���اع ال�شتثمار، 
والتي بلغت قيمة اأ�شهمه املتداولة 368.36 
األ���ف دين���ار، اأي ما ن�شبت���ه 61 % من القيمة 
الإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 2.94 
ملي���ون �شه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خ���ال 21 
�شفقة. وجاءت جمموع�ة جي اف ات�س املالية 
يف املرك���ز الأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�شهمه���ا 
املتداولة 214.89 األ���ف دينار، اأي ما ن�شبته 
35.30 % اإجمال����ي قيمة الأ�شهم املتداول�ة 
مت  �شه���م،  ملي���ون   1.52 قدره���ا  وبكمي���ة 

تنفيذها من خال 10 �شفقات.

• جانب من جناح “اأ�ري”	

• حممد القائد	

• عادل حميد	

اأمل احلامد
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الدولر ي�سعد بفعل خماوف الر�سوم الأمريكية

النفط يرتفع رغم ال�سكوك ب�ساأن الطلب

الذهب يرتفع على وجل

املعراج يتوقع حتقيق امل�سارف نتائج اإيجابية بالن�سف الثاين

املوؤ�س�سات اخلليجية تتوجه لتعزيز عرو�ض تغطية النفقات

البنوك البحرينية مل تتاأثر باأزمة تركيا

حفاًظا على مكانتها التناف�سية... درا�سة:

حقق مط���ار البحري���ن الدويل خ���ال �سيف هذا 
الع���ام اأداًء اإيجابي���اً خ�سو�ساً فيم���ا يتعلق بعمليات 
ال�سحن اجلوي، اإذ منت عمليات ال�سحن اجلوي بن�سبة 
4 % يف حني قفز امل�سافرين خال �سيف هذا العام 
وبالتحديد يف �سهر يوليو املا�سي الذي �سكل ذروة 
ال�سفر، بنحو 16 % وذلك مبقدار 891 األف م�سافر.

واأظهرت بيانات وزارة املوا�سات واالت�ساالت 
اأن عدد الرح���ات اجلوية خال يولي���و املا�سي قفز 
بنح���و 10 % مدفوعا باإطاق وجهات جديدة من قبل 
ط���ران اخلليج التي ت�سغل قرابة 70 % من عمليات 
املط���ار، اذ �سرت خال هذا العام نحو 56 األف رحلة 

جوية مبعدل �سهري قدره 8 اآالف رحلة �سهرياً.
واأ�سارت البيانات اإلى اأن مطار البحرين الدويل 
خدم خال هذا العام وحتى �سهر يوليو املا�سي، اأي 
خال �سبعة �سهور فقط، نح���و خم�سة مايني م�سافر 

وه���و رقم يق���رتب ن�سبي���اً لنف�س الفرتة م���ن العام 
املا�س���ي. وفيم���ا يتعل���ق بال�سحن اجل���وي، اأ�سارت 
االح�سائي���ات اإلى اأن ����ركات الطران والتي ي�سكل 
له���ا ال�سحن ثاين اأه���م م�سدر بع���د امل�سافرين، قد 
نقل���ت قراب���ة 33 األ���ف طن م���ن الط���رود والربيد، 
وذل���ك بنمو ق���دره 4 %.  وخال �سه���ر يوليو فقط، 
حقق���ت عمليات ال�سحن اجل���وي منوا كبرا قدره 28 
% م���ع ارتف���اع حركة الت�س���وق الدولي���ة، وانتعا�س 
حركة التج���ارة، خ�سو�س���ا مع تف�سي���ل امل�سافرين 
�سح���ن م�سرتياتهم ج���واً مع رخ�س االأ�سع���ار يف عدد 
م���ن الدول الت���ي تزعزع���ت عماتها مقاب���ل الدوالر 
االأمركي، ال���ذي ترتبط به العمل���ة الوطنية الدينار 
البحرين���ي. وال زال���ت م���دن عاملية حتت���ل ال�سدارة 
يف وجه���ات ال�سف���ر لهذا العام مث���ل ا�سطنبول التي 
ت�ستاأث���ر باهتم���ام البحريني���ني و�سط زي���ادة كبرة 
يف ع���دد امل�سافرين اإل���ى هذه املدين���ة التي تتميز 
بتناف�سية االأ�سعار وتعدد الرحات التي ت�سل اإليها، 

اإل���ى جان���ب الوجهات الديني���ة والتقليدي���ة االأخرى 
يف اأوروبا و����رق اآ�سيا، عاوة عل���ى وجهات �سياحية 
جدي���دة مث���ل اأذربيج���ان، وجورجي���ا وغرهم���ا م���ن 

الوجهات ال�سياحية. وانعك�س���ت املبيعات االإيجابية 
عل���ى مبيعات �ركة البحرين لتزويد وقود الطائرات 
)بافكو( حيث زاد حجم مبيعاتها خال ال�سبعة اأ�سهر 

االأول���ى من ه���ذا العام لنح���و 88 ملي���ون جالون من 
وقود الطائرات، ويف مو�سم ال�سيف ا�ستطاعت رفع 
مبيعات الوقود بن�سب���ة 13 % يف �سهر يوليو فقط. 
وتاأتي هذه التطورات مع تقدم اأعمال البناء يف مبنى 
امل�سافري���ن اجلدي���د والذي �سرفع ق���درة البحرين 
ال�ستقبال امل�سافرين اإل���ى قرابة 14 مليون م�سافر 
يف الوق���ت الذي ا�ستقب���ل فيه مط���ار البحرين خال 
ال�سن���وات املا�سي���ة قرابة الثماني���ة مايني م�سافر 
�سنوياً. وياأم���ل اأن يفتتح املطار اجلديد خال العام 
املقبل يف مرحلته االأولى بكلفة تقدر بنحو 1.1 مليار 
دوالر اذ �ساهم���ت دول���ة االإمارت العربي���ة املتحدة 
بتغطي���ة ج���زء كبر م���ن التكلفة، حيث يع���د م�روع 
املطار م���ن امل�روعات اال�سرتاتيجي���ة التي �ستعزز 
قط���اع النقل يف الطران يف الوق���ت الذي بداأت فيه 
�ركة طران اخلليج يف زيادة اأ�سطول طائراتها االأمر 
ال���ذي من �ساأنه زيادة عملي���ات ال�سحن وامل�سافرين 

وخمتلف العمليات االأخرى عرب املطار اجلديد.

   اأمل احلامد من املنامة

توقع حماف���ظ م�رف البحري���ن املركزي ر�سيد 
املعراج، اأن تكون النتائج املالية للبنوك وامل�سارف 
البحرينية يف الن�سف الثاين من العام اجلاري مطابقة 
ملا �سهدت���ه معظم امل�س���ارف من من���و، متوقًعا اأن 

ت�ستمر النتائج بنف�س املعدل.
واأ�سار املحاف���ظ يف ت�ريح لل�سحافيني اإلى اأن 
التوقع���ات لنتائج القطاع امل����ريف يف العام املقبل 
تعتم���د بالدرج���ة االأولى على العديد م���ن التطورات 

�سواء كانت اإقليمية اأو دولية. 
وب�سوؤاله عن انك�ساف���ات البنوك البحرينية على 
اأزم���ة تركيا احلالي���ة اأو وج���ود اأي تاأثر �سلب���ي، اأكد 
املحاف���ظ عدم وجود اأي تاأثر للبنوك البحرينية بهذه 

االأزمة.
وع���ن تاأثر ارتفاع ال���دوالر من جهة والنفط من 
جه���ة اأخرى على االقت�ساد املحل���ي، راأى املعراج اأنه 
مع ارتفاع اأ�سعار الفائدة فاإن كلفة االقرتا�س تكون 
اأكرب عل���ى املقرت�سني، وهذا �سيوؤثر ب�سكل طبيعي 
عل���ى م�ست���وى ت�سغيل كث���ر من املوؤ�س�س���ات التي 
حتت���اج لاقرتا�س، م�ستدركا “هذا ه���و النهج الذي 

يدخل فيه االقت�ساد العاملي”.
واأك���د املحافظ اأهمية تاأمني ا�ستقرار العمليات 
املالي���ة يف البحري���ن واأن تعم���ل امليزاني���ة بال�سكل 
امل�ستهدف وهذا املهم بالن�سب���ة لنا؛ نظًرا حلر�سنا 
عل���ى اال�ستق���رار امل���ايل واالقت�س���ادي يف اململكة، 
فعلى “الرغم من التطورات التي ح�سلت اقت�سادية 
ومالي���ة اأال اأننا حققن���ا نتائج اقت�سادي���ة اإيجابية يف 
الع���ام املا�سي والن�سف االأول من هذا العام، ويجب 
اأن ننظ���ر اإل���ى ال�س���ورة الك���ربى التي ته���م م�سرة 

االقت�ساد الوطني”.

المصاف البحرينية لم تتعرض لقرصنة 
وفيما يتعلق بالهجم���ات االإلكرتونية وعمليات 
القر�سن���ة عل���ى امل�سارف، اأك���د املع���راج اأن جميع 
امل�سارف البحرينية بخر، ومل تتعر�س الأي عمليات 
قر�سن���ة تذكر، م�سددا على ����رورة االحرتاز واتخاذ 

اخلطوات التي حتمي امل�س���ارف واأموال املواطنني 
م���ن اأي هجم���ة اإلكرتوني���ة، م�سيًف���ا اأن “املركزي” 
يوج���ه دائًم���ا البنوك ويتع���اون معها ب�س���اأن تثقيف 
���ا اأن القط���اع يتط���ور با�ستم���رار  عمائه���ا، خ�سو�سً
ويجب اأن تكون البحرين على م�ستوى من اجلهوزية، 
و “ناأم���ل اأن ياأخذ جميع الذي���ن يتعاملون مع البنوك 
بالتوجيه���ات التي تاأت���ي اإليه���م والتحذيرات على 
ا على حمايته���م؛ نظًرا الأن املخاطر  ماأخ���ذ اجلد حر�سً

موجودة واالحتياط واجب”.
وبخ�سو����س �ريبة القيمة امل�ساف���ة وتاأثرها 
عل���ى امل�سارف، اأو�س���ح املع���راج اأن الروؤية لي�ست 
وا�سحة حت���ى االآن، اإذ اإن املو�سوع لدى جهة اأخرى، 
وبعد اأن تكتمل ال�سورة �سنع���رف موقعنا وما علينا 

القيام به.
وب�س���وؤال للمحافظ عن اإع���ادة النظر للت�سنيف 
االئتم���اين للبحرين يف �سهر اأكتوب���ر املقبل، اأو�سح 
املعراج “ال اأريد ا�ستباق االأمور والتكهن باملوا�سيع، 
)...( نح���ن مدركون اأننا بحاجة ملعاجلة هذا الو�سع”، 
م�سرا اإلى اأن �ركتني تقومان بعملية تقييم الو�سع 
املايل يف اململكة، وهناك برنامج م�ستمر معهما خال 
العام، “ياأت���ون ويتم مقابل���ة امل�سوؤولني واأ�سحاب 

ال�س���اأن، وه���ي عملي���ة م�ستم���رة لذل���ك ال ن�ستطي���ع 
التكهن بحدوث اأي طارئ”.

وعلى �سعي���د التحول التكنولوج���ي للم�سارف 
اإل���ى اإنرتنت االأ�سي���اء، اأكد املحاف���ظ اأن “املركزي” 
حري����س عل���ى اأخ���ذ جميع التط���ورات التقني���ة التي 
�سوف ي�ستفيد منها االقت�ساد املحلي، م�سددا على 
اأن التوجيهات جلمي���ع العاملني يف القطاع املركزي 
بع���دم تخل���ف البحري���ن ع���ن اأي منتج وخدم���ة تفيد 
الو�س���ع االقت�سادي م���ن ناحية التكلف���ة والفعالية 

واجلهوزية.
واأ�ساف اأن امل�رف “املركزي اأعّد نف�سه وعدل 
الكث���ر من املعاير الرقابي���ة والتوجيهات من اأجل 
ا�ستيع���اب ه���ذه التقني���ات، واأ�سب���ح “املرك���زي” 
امل����رف االأول عل���ى م�ست���وى ال����رق االأو�سط الذي 
ين�س���ئ ق�سم خا����س لتقني���ات التكنولوجية املالية 
واالبتكار، وتطوير الكثر م���ن االأنظمة ومنها البيئة 
الرقابية التجريبية التي م�سى عليها عام، اإذ دخلت 
فيه���ا العديد من ال�ركات فاقت الع����ر، موؤكًدا اأننا 
يف البحري���ن ن�سع ن�س���ب اأعيننا ون�سع���ى با�ستمرار 
اأن تك���ون اآخ���ر املتطلبات التكنولوجي���ة والتقنيات 

موجودة ومتوفرة جلميع املتعاملني مع البنوك.

دب���ي - اأيون: �سجل���ت املوؤ�س�س���ات يف منطقة 
دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي حت���وال ملحوظا من 
من���وذج االأج���ور ال�سافية اإل���ى تركيز عل���ى “اإجمايل 
النفقات املغطاة”، وذلك بناء على اأحدث الدرا�سات 
اال�ستق�سائي���ة للبدالت واملكاف���اآت يف دول جمل�س 
التع���اون اخلليجي، والت���ي اأجرتها “اأي���ون”، ال�ركة 
الرائدة عامليا واملخت�سة بتوفر جمموعة وا�سعة من 
حل���ول اإدارة املخاطر والتقاع���د وال�سحة. ونظرا ملا 
متثل���ه من زيادة ملحوظة يف انت�سار عرو�س مكافاآت 
املوظفني، تعترب النتائج موؤ�را اإيجابيا للمنطقة من 
حيث ا�ستقطاب الكفاءات املنا�سبة واالحتفاظ بها.

وبينما اجتهت املوؤ�س�سات يف ال�سنوات ال�سابقة 
نحو مزي���د من االإنفاق عل���ى حزم بدالته���ا النقدية، 
تظه���ر نتائ���ج هذا العام زي���ادة يف انت�س���ار مكافاآت 
املوظف���ني يف �ستى اأنحاء املنطقة. وح�سب “اأيون”، 
اأ�سبح���ت املكاف���اآت املح�ّسن���ة يف نهاي���ة اخلدم���ة 
م���ن العرو����س االأكرث انت�س���ارا بني ال����ركات، حيث 
ت�ساعف���ت االأرقام من 17 % الع���ام 2017 اإلى 35 
% يف الع���ام 2018. و�سج���ل مع���دل انت�سار خدمات 
التاأم���ني االأخرى منوا كب���را مقارنة بالعام املا�سي، 

حي���ث حقق التاأمني على احلياة من���وا بن�سبة 12 %، 
وازداد التاأمني �سد احل���وادث بن�سبة 20 %، وفيما 
ارتفع التاأمني يف ح���االت االإعاقة طويلة االأمد بن�سبة 

 .% 20
ووفق���اً خل���رباء “اأي���ون” يعك����س ه���ذا التوجه 
املتنام���ي �سع���ي املوؤ�س�س���ات لتح�س���ني تكاليفها 
واإجم���ايل عرو�س مكافاآتها، مع تخ�سي�سها بناء على 
احتياجات قوة العمل اخلا�سة بها. وقد اأجرت ال�ركة 
درا�سته���ا ال�سامل���ة يف الف���رتة بني فرباي���ر 2018 
واأبري���ل 2018، وتغط���ي قطاعات جتاري���ة خمتلفة 
�سم���ن دول جمل�س التعاون اخلليج���ي، وتعتمد على 
حتلي���ل الأكرث م���ن 100 �رك���ة متع���ددة اجلن�سيات 
وجمموع���ات ل����ركات حملي���ة امللكي���ة يف قطاعات 
متنوعة. وك�سفت الدرا�سة ع���ن جمموعة من النتائج 
رفيع���ة امل�ست���وى، من بينه���ا: يزداد انت�س���ار اإجازة 
االأبّوة بني اأف�س���ل �ركات العمل يف املنطقة، ُتعترب 
تغطي���ة نفقات احلم���ل االأموم���ة يف التاأمني ال�سحي 
العاج االأك���رث انت�سارا، وتتم تغطيته مبوجب املزايا 
الطبي���ة املتاحة جلميع جمموع���ات العاملني يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي، و�ساعات العمل القيا�سية 

يف املنطقة 48 �ساعة، بحيث ميتد نطاقها اإلى ثماين 
�ساعات اأ�سبوعيا، واحل���د االأق�سى لعدد اأيام االإجازة 
م���ن اأ�سل اأيام العم���ل هو 25 يوم���ا، وت�سمح معظم 
املوؤ�س�س���ات بتاأجيل موعد االإج���ازة ال�سنوية من عام 

الآخر.
وت�سم���ل الب���دالت االأك���رث انت�س���ارا، واملقدمة 
للم�سوؤولني التنفيذيني واملديرين واملتخ�س�سني 
كا من ب���دل ال�سكن، وب���دل النقل، وب���دل م�ساعدة 
تعلي���م االأطفال. وتزداد فر�س���ة ح�سول املوظفني 
يف امل�ستوي���ات التنفيذي���ة واالإداري���ة عل���ى مي���زة 
دعم التعلي���م، مع معدل انت�س���ار 83.5 % بني هذه 
املجموعة، قيا�س���ا بانخفا�س ملحوظ يف هذه الن�سبة 
ومكاف���اأة  الدع���م،  وموظف���ي  املتخ�س�س���ني  ب���ني 
العم���ل االإ�سايف هي االأقل انت�س���ارا بني امل�سوؤولني 
التنفيذيني واملتخ�س�سني )10 % و�سطيا( قيا�سا 
مبتو�س���ط انت�ساره���ا بني موظفي الدع���م )50 %(، 
بينما ثلث���ا املوؤ�س�سات )65 %( تق���دم بدل انتقال 
للموظف���ني يف امل�ستوي���ات التنفيذي���ة واالإداري���ة 
والتخ�س�سي���ة، قيا�سا مبا يزيد قليا عن الثلث )34 

%( ملوظفي الدعم.

لن���دن - روي���رتز: ارتف���ع ال���دوالر اأم�س 
اخلمي����س يف ظ���ل تنام���ي املخ���اوف م���ن اأن 
يفر����س الرئي����س االأمركي دونال���د ترامب 
مزي���دا من الر�س���وم اجلمركية عل���ى واردات 
�سينية، لكن ارتف���اع العمات االأوروبية حال 

دون �سعود اأو�سع للعملة االأمركية.
وقد يفر�س ترامب ر�سوما جمركية على 
واردات �سيني���ة اإ�سافية قيمتها 200 مليار 
دوالر بع���د انق�ساء مهل���ة التعليقات العامة 

اأم�س اخلمي�س.
ومن املرجح اأن يوف���ر هذا دعما للدوالر 
الذي اأ�سب���ح ماذا اآمنا رئي�س���ا للم�ستثمرين 
الراغبني يف االحتم���اء من النزاع التجاري بني 
الوالي���ات املتح���دة وال�سني، لك���ن مكا�سب 
ال���دوالر كانت حم���دودة يف ال�ساع���ة 08:00 
بتوقي���ت جرينت�س، اإذ ا�ستق���ر موؤ�ره عموما 

عند 95.110.

وق���ال متعامل���ون اإن ه���ذا يرج���ع اإل���ى 
املكا�سب الت���ي حققها اجلني���ه االإ�سرتليني 
واليورو بعدما اأف���ادت بلومربج يوم االأربعاء 
اأن اأملاني���ا �ستقبل اتفاقا اأقل تف�سيا ب�ساأن 
العاقات ب���ني بريطانيا واالحت���اد االأوروبي 

لانتهاء من �سفقة االنف�سال الربيطاين.
وكان االإ�سرتلين���ي فق���د بع�س مكا�سبه 
بعدما قالت اأملانيا اإن موقفها من االنف�سال 
الربيط���اين مل يتغ���ر، ث���م �سع���د اأم�س 0.1 

ليجري تداوله مقابل 1.2923 دوالر.
ونزلت الكرونة ال�سويدية 0.7 % مقابل 
اليورو بعدما اأبقى البنك املركزي ال�سويدي 

على اأ�سعار الفائدة دون تغير.
واأثر ارتفاع الدوالر اأكرث من 6 % مقابل 
العمات املناف�سة على م���دى االأ�سهر ال�ستة 

االأخرة على عمات االأ�سواق النا�سئة ب�سدة.

لندن - رويرتز: ارتفع���ت اأ�سعار النفط 
اأم����س اخلمي����س بدع���م م���ن تراج���ع ال���دوالر 
ودالالت عل���ى ق���وة الطلب عل���ى الوقود يف 
الوالي���ات املتح���دة، واإن كان���ت ال�سبابي���ة 
ب�سب���ب  الطل���ب  اآف���اق  تكتن���ف  مازال���ت 
ا�سطرابات االأ�سواق النا�سئة وت�ساعد النزاع 

التجاري بني الواليات املتحدة وال�سني.
وعم���ات  و�سن���دات  اأ�سه���م  وهبط���ت 
االأ�س���واق النا�سئ���ة خ���ال االأ�سابي���ع االأخرة 
ب�سب���ب االأزم���ات املالي���ة يف دول مثل تركيا 
وجن���وب اإفريقي���ا وفنزوي���ا. وتراج���ع موؤ�ر 
ال���دوالر ال���ذي يقي�س اأداء العمل���ة االأمركية 
اأم���ام �سلة عمات رئي�سة، نحو 0.1 اأم�س، غر 
اأنه �سع���د 3.3 % من���ذ بداية الع���ام اجلاري 
وا�ستفاد من تخ���ارج امل�ستثمرين من اأ�سول 
االأ�سواق النا�سئة. ونتيجة لذلك، ي�سهد كبار 

م�ستهلك���ي النفط ارتفاعا �ريع���ا يف فواتر 
وارداتهم. وبحل���ول ال�ساعة 09:42 بتوقيت 
غرينت����س ارتفع خام القيا����س العاملي برنت 
يف العق���ود االآجلة 39 �سنتا اإلى 77.66 دوالر 
للربمي���ل، لكنه يظل دون ذروة الثاثاء قرب 
80 دوالرا. وزاد اخل���ام االأمرك���ي يف العقود 
االآجلة 12 �سنتا اإل���ى 68.85 دوالر للربميل. 
وت�ستع���د ال�سوق بالفعل لفق���دان ما ال يقل 
عن ملي���ون برميل يوميا من اإم���دادات اخلام 
االإيراين، بدءا من اأوائ���ل نوفمرب، حني تدخل 

عقوبات اأمركية على طهران حيز التطبيق.
وي���وم االأربع���اء، اأظهرت بيان���ات معهد 
البرتول االأمرك���ي انخفا�س خمزونات اخلام 
يف الوالي���ات املتحدة االأ�سبوع املا�سي بدعم 
من قوة اال�ستهاك التي دفعت امل�سايف اإلى 

تعزيز اإنتاجها. 

لندن - روي���رتز: ارتف���ع الذهب اأم�س 
اخلمي�س مدعوما ب����راء حا�ر وبقاء الدوالر 
حت���ت �سغط، لكن انخفا����س اليوان و�سط 
خم���اوف من ر�س���وم اأمركي���ة و�سيكة على 
ال�س���ني ح���د م���ن مكا�س���ب املع���ادن. ويف 
06:49 بتوقي���ت جرينت����س كان  ال�ساع���ة 
ال�سع���ر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % اإلى 
1197.38 دوالر لاأوقية )االأون�سة( بعد اأن 

�سعد 0.5 % يف اجلل�سة ال�سابقة.
وزادت عق���ود الذهب االأمركية االآجلة 

0.1 % لت�سجل 1202 دوالر لاأوقية.
وقال املحلل لدى اي���ه.ان.زد، دانييل 
ال���دوالر  يف  طفي���ف  “�سع���ف  هاين����س 
االأمرك���ي اأدى اإل���ى انح�س���ار بع����س البيع 

)يف الذهب( ال���ذي �سهدناه يف وقت �سابق 
م���ن االأ�سب���وع”. واأ�س���اف هاين����س ”تدعم 
ذلك اأي�سا مبوؤ����رات اإيجابية ن�سبيا لطلب 
حا�ر، خ�سو�سا يف الهند. يبدو اأن ذلك عزز 
املعنويات قلي���ا هو االآخر“، م�سرا اإلى اأن 
تراجع الدوالر اأكرث �سيبقي على قوة الدفع 

يف الذهب.
كان الذهب ه���وى اأكرث من 12 % عن 
ذروة 1365.23 دوالر امل�سجل���ة يف اأبريل. 
واأث���ارت امل�ستويات احلالي���ة �راء كبرا يف 
ال�س���وق احلا�رة لي�س يف الدول الن�سطة يف 
�راء الذهب، فح�س���ب مثل الهند وال�سني، 
بل ويف جنوب �رق اآ�سيا الأغرا�س اال�ستثمار 

اأي�سا ح�سبما ذكر متعاملون وحمللون.

• عدد الرحات اجلوية قفز بنحو 10 % يف يوليو املا�سي	

• املعراج متحدًثا اإلى ال�سحافيني	

علي الفردان

5 ماليني م�سافر يعربون مطار البحرين و�سط منو ال�سحن اجلوي
بيانات اإيجابية الأدائه خال االأ�سهر  ال� 7 االأولى



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل شركة تضامن 
إلى شركة الشخص الواحد

إليها   تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ذياب  عبداهلل  توفيق  وألصحابها  تضامن   - اجلزيرة  مفروشات  شركة  أصحاب 

العامري وشركاه، املسجلة مبوجب القيد رقم 50429 طالبني حتويل الشكل 

 500 الواحد برأسمال وقدره  القانوني للشركة املذكورة إلى شركة الشخص 

تنازل  بعد  العامري  ذياب  عبداهلل  توفيق  لـ  مملوكة  لتصبح  بحريني،  دينار 

الشريك الثاني / مصعب توفيق عبداهلل العامري عن كامل حصه في الشركة.

4/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -125213( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 
اإلدارة خالل  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  اي  لديه    من  كل 
خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبداهلل علي الراشد البنعلي

االسم التجاري احلالي: شركة بوارج لاللكترونيات واملفروشات ش.ش.و
االسم التجاري املطلوب: بوارج للتجارة

األنشاطة التجارية املطلوبة:
جتارة/ بيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة

أنشطة وكاالت حتصيل املدفوعات ومكتب االنتماء
جتارة/ بيع الدراجات النارية وذات احملركات البخارية الصغيرة

جتارة/ بيع اآلالت واملعدات االخرى
تأجير وتشغيل اآلالت واملعدات واألجهزة

جتارة/ بيع األثاث النزلي
جتارة بيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية املنزلية

جتارة / بيع األلعاب واللعب
جتارة/ بيع األدوات الرياضية

جتارة/ بيع معدات االتصاالت وقطع غيارها

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

18605222 ب50972-016

تقدمت إلينا السيدة منيرة يوسف عبداحلسني حمادة رمضان بطلب  حتويل 
احملل التجاري التالي: الى السيدة/  خديجة عبداهلل حسن سلمان

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

5/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-128195( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

92950-1

االسم التجاري

صالون بلو كراوان 

للحالقة النسائية

نوع النشاط

صالون بلو كروان للحالقة النسائية

العنوان

وأنواع  الشعر  تصنيف 

التجميل األخرى - نسائي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

موني أون دمياند مود البحرين ذ.م.م 
سجل جتاري رقم 69732

بناء على قرار الشركاء في شركة موني أون دمياند مود البحرين ذ.م.م، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 69732 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / هوروث 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 

هوروث البحرين/ شركة تضامن مهنية
 )+973(39333324

hussain.alkaabi@horwthbahrain.bh

التاريخ: 31/7/2018

)CR2018-112640( اعالن رقم

وزارة الصناعة والتجارة 

مركز البحرين للمستثمرين

تقدم إلى إدارة مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة / شركة أوتاس 

للتجارة ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع االول:

OTAS TRADING CO. W.L.L   من: شركة أوتاس للتجارة ذ.م.م

 OUTAS TRADING CO. W.L.L   إلى: شركة أوطاس للتجارة ذ.م.م

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-23831( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة عليم للمالبس واخلياطة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيدة/ نوال خليفة عبداهلل محمد احلسن باعتبارها املصفي القانوني لشركة 

عليم للمالبس واخلياطة ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب 

القيد رقم 111110، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

قيد رقم

77500-1

االسم التجاري

صالون دار البتول

التاريخ: 5/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-128236( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

ابراهيم السماهيجي  ادناه: السيدة اسماء علي  املعلن  إلينا  تقدم 
بطلب حتويل احملل التجاري التالي: الى السيدة عقيلة عبداهلل عمران 

يوسف علي الصائغ  
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

4/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة ماهر 

القيد  للمقاوالت ملالكها ماهر حبيب عبدالعزيز االنصاري واملسجلة مبوجب 

رقم 27793-2 بطلب حتويلها إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 100 

مائة دينار بحريني بإسمه.

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

القيد: 1-118920
التاريخ: 2/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )122704( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري ملصنع مدينة الشيف لتجهيز املطابخ 
املركزية بأنواعها ومعدات املطاعم والفنادق ذ.م.م

القيد: 80588
التاريخ: 4/9/2018

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة هاي فايف بروبرتي ش.ش.و 
ملالكها سيفاداس نيكيل بوزهانكارا

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد  تعلن 
تقدم إليها السادة اصحاب مصنع مدينة الشيف لتجهيز املطابخ 
املركزية بأنواعها ومعدات املطاعم والفنادق ذ.م.م املسجلة مبوجب 
مصنع  من  التجاري  اإلسم  تغيير  طالبني   ،1-118920 رقم  القيد 
مدينة الشيف لتجهيز املطابخ املركزية بأنواعها ومعدات املطاعم 

والفنادق ذ.م.م إلى شركة مدينة الشيف للتسويق ذ.م.م
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل 

خالل مدة خمسة عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بروبرتي ش.ش.و  إليها السادة اصحاب شركة هاي فايف  قد تقدم 
القيد رقم  ملالكها سيفاداس نيكيل بوزهانكارا املسجلة مبوجب 
80588، طالبني تغيير اإلسم التجاري من شركة هاي فايف بروبرتي 
ش.ش.و ملالكها سيفاداس نيكيل بوزهانكارا إلى هاي فايف انتيريور 

ديكور ش.ش.و ملالكها سيفاداس نيكيل بوزهانكارا.
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل 

خالل مدة خمسة عشر موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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الربملان العربي يطالب باإلزام اإ�رسائيل وقف هدم اخلان االأحمر

طالب الربملان العرب���ي املجتمع الدويل بالتدخل الفوري واتخاذ خطوات جادة وعاجلة؛ الإجبار اإ�رسائيل 
على وقف تنفيذ قرار تهجري ال�شكان االأ�شليني لقرية “اخلان االأحمر”، �رسقي مدينة القد�س وهدم منازلهم. 
ج���اء ذلك يف ر�شائل مكتوبة وجهها رئي�س الربملان العربي م�شعل بن فهم ال�شلمي، اإلى االأمني العام لالأمم 
املتحدة، ورئي�س جمل�س االأمن الدويل، ورئي�س االحتاد الربملاين الدويل؛ الإدانة هذه اجلرمية. واأكد ال�شلمي 
اأن ه���دم املن���ازل يف “اخلان االأحم���ر” متهيدا لتحويل القري���ة مل�شتوطنة اإ�رسائيلية اإمعان���ا يف تنفيذ جرمية 
التطه���ري العرقي، يعترب حتديا �شافرا لقرارات االأمم املتحدة ب�شاأن حظر بناء امل�شتوطنات. وطالب جمل�س 
االأم���ن الدويل بالعمل اجل���اد لوقف هذه اجلرمية، وتوف���ري احلماية الدولية لل�شع���ب الفل�شطيني، وتطبيق 
قرارات ال�رسعية الدولية، واحرتام ميثاق االأمم املتحدة واملبادئ الدولية ب�شاأن الق�شية الفل�شطينية. ودعا 
رئي����س الربملان العرب���ي اإلى عقد موؤمتر دويل لرعاي���ة عملية ال�شالم اجلاد وال�شام���ل والعادل، حتت مظلة 

االأمم املتحدة وفق قرارات ال�رسعية الدولية، وميثاق االأمم املتحدة ومبادرة ال�شالم العربية للعام 2002.
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الرياض ـ رويترز

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الرباط ـ اف ب

الجزائر ـ اف ب

سينسيناتي ـ اب

ذكر بيان اأذاعته و�شائل اإعالم ر�شمية 
�شعودي���ة اأن مدرب���ا اأمريكي���ا يعم���ل م���ع 
احلر����س الوطني لقي حتفه اأم�س اخلمي�س 
يف حتط���م طائ���رة هليكوب���رت يف الريا�س 

اأثناء القيام بن�شاط روتيني.
وج���اء يف البي���ان ال�شع���ودي اأن ا�شم 
امل���درب هو ب���ول ريدي، لكن���ه مل يو�شح 
اإن كان ف���ردا يف اجلي�س اأم مدنيا. ومل ترد 
ال�شف���ارة االأمريكي���ة يف الريا�س بعد على 

طلب للتعليق.
واأفاد البيان باأن طيارا �شعوديا حتت 
التمري���ن اأ�شي���ب يف حتط���م الهليكوب���رت 
احلربي���ة اخلفيفة، وهي من ط���راز بوينج 
اإيه.اإت�س - 6اآي، يف مطار خ�شم العان ب�رسق 

العا�شمة.
الطي���ار  حال���ة  اأن  البي���ان  واأ�ش���اف 
اإل���ى  نقل���ه  بع���د  م�شتق���رة  ال�شع���ودي 
امل�شت�شفى، فيما ال ت���زال جلان التحقيق 
اأ�شب���اب  ملعرف���ة  اإجراءاته���ا؛  ت�شتكم���ل 

احلادث.

متكنت ال�شلطات االأمنية يف املغرب، 
اأم����س اخلمي�س، من تفكي���ك خلية اإرهابية 
يف  تن�ش���ط  “داع����س”،  لتنظي���م  موؤي���دة 

مدينتي تطوان واأكادير.
واأعلن���ت وزارة الداخلية املغربية عن 
تفكيك خلي���ة اإرهابية موالية ل� “داع�س”، 
تتكون من 3 اأفراد، اأعمارهم بني 25 و26 
�شن���ة، ين�شطون مبدينتي تطوان )�شمال( 

واأكادير )جنوب(.
ومت �شب���ط اأ�شلح���ة بي�ش���اء وبذل���ة 
بالفك���ر  ت�شي���د  وخمطوط���ات  ع�شكري���ة 
املتط���رف وحتر�س على العن���ف، اإ�شافة 
اإل���ى اأجه���زة اإلكرتوني���ة خ���الل عملي���ات 

التفتي�س واملعاينة.
واأكدت التحري���ات اأن امل�شتبه فيهم 
الذين اأعلنوا مبايعته���م لزعيم “داع�س”، 
كانوا ب�ش���دد التخطيط لتنفي���ذ عمليات 
اإرهابية باململك���ة بوا�شطة عبوات نا�شفة 

ومواد �شامة. 
فيه���م  امل�شتب���ه  تق���دمي  و�شيت���م 
للق�ش���اء ف���ور انته���اء التحقيق���ات التي 
جتري معهم حت���ت اإ�رساف النياب���ة العامة 

املخت�شة.

الرئي����س اجلزائ���ري عبدالعزيز  اأقال 
بوتفليق���ة، اأم����س اخلمي����س، اثن���ن م���ن 
كب���ار قادة اجلي����س، يف اإط���ار �شل�شلة من 
التغي���ريات التي با�رسها من���ذ �شهر يونيو 
املا�ش���ي وم�شت اأ�شم���اء ثقيل���ة يف اأعلى 

الهرم الع�شكري.
وذكرت �شحيف���ة “النهار” اجلزائرية 
اأن بوتفليق���ة اأنه���ى مه���ام كل م���ن قائد 
اأركان الق���وات اجلوية اللواء حممد حمادي 
وقائ���د اأركان الدفاع اجلوي ع���ن االإقليم 
الل���واء بكو�س علي، وعنينّ مكانهما كالً من 

العميد بوزوين والعميد عمري.
وتث���ري ه���ذه التغي���ريات “العميق���ة 
واملفاجئ���ة” الت���ي ق���ام به���ا بوتفليق���ة 
والتي اأطاحت باأكرث من 10 من كبار قادة 
وج���راالت اجلي����س اجلزائ���ري، ت�شاوؤالت 

ب�شاأن خلفياتها واأ�شبابها.

اأ�شيب اأ�شخا����س عدة بطلقات نارية 
داخل م�رسف يف مدينة �شين�شيناتي بوالية 
اأوهايو يف الو�ش���ط الغربي من البالد اأم�س 
اخلمي�س، مما اأثار ذعرا يف املدينة، بح�شب 

تقارير االإعالم وال�رسطة.
وقال���ت ال�رسط���ة عل���ى توي���رت اإنه���ا 
“حتقق يف �شلوع مطلق نار/ �شابط �رسطة 
يف احل���ادث ال���ذي وقع يف م����رسف فيفث 

ثريد”.
ووقع اإط���الق النار يف به���و امل�رسف، 

بح�شب ال�رسطة.
وذك���رت و�شائل االإع���الم املحلية اأن 
اأ�شخا�ش���ا ع���دة اأ�شيب���وا بعي���ارات نارية 
ونقلوا اإلى امل�شت�شفى، ومت تاأمني موقع 
احلادث. وح�رست اأعداد كثيفة من ال�رسطة 
يف م���كان احل���ادث، واأغلق ج���زء من و�شط 
املدين���ة، فيما هرعت العدي���د من عربات 

االإ�شعاف اإلى املكان.

مقتل مدرب اأمريكي 
بتحطم مروحية يف الريا�س

املغرب يحبط هجوما 
خللية “داع�شية”

بوتفليقة يقيل قائدين 
من القوات اجلوية

م�شلح خطري يطلق 
الذعر مبدينة اأمريكية

فرن�سا: �سن�رضب اأهدافا �سورية اإذا ا�سُتخدم الكيماوي
مئات املدنيني يفرون من اإدلب خ�شية هجوم مرتقب

كم���ا عربت االأم���م املتحدة ع���ن خ�شيتها من 
ن���زوح نح���و 800 األف �شخ�س، فيم���ا دعا مبعوث 
االأمم املتح���دة اخلا����س �شتيف���ان دي م�شتورا، 
اإل���ى جتن���ب “حم���ام دم”، م�ش���رًيا اإل���ى تقاري���ر 
اإعالمية تفيد اأن �شوريا حددت 10 �شبتمرب مهلة 
للتو�ش���ل اإلى حل قب���ل �شننّ هج���وم �شامل على 

املحافظة.
وقال���ت املتحدث���ة با�ش���م وزارة اخلارجي���ة 
الرو�شي���ة ماري���ا زاخاروف���ا اأم�س “قتلن���ا ونقتل 
و�شنقتل االإرهابيني، اإن كان يف حلب اأو اإدلب اأو 
يف اأماك���ن اأخرى يف �شوريا. يجب اأن يعود ال�شالم 
اإل���ى �شوري���ا”. واأ�شافت “ه���ذه م�شاأل���ة تتعلق 

باأمننا”.
وفرنّ مئات املدنيني من حمافظة اإدلب خ�شية 
هجوم و�شيك لقوات النظ���ام، ع�شية قمة ثالثية 
حا�شمة يف طهران من �شاأنها اأن حتدد م�شري هذه 
املنطقة التي تعد اآخر معقل للف�شائل املقاتلة.
وا�شتهدف���ت ق���وات النظ���ام جم���دًدا اأم�س 
باملدفعي���ة ق���رى وبل���دات يف الري���ف اجلنوب���ي 
ال�رسقي يف اإدلب، ما ت�شبب مبقتل مدين واإ�شابة 
6 اآخري���ن بجروح، وفق املر�شد ال�شوري حلقوق 

االإن�شان.
وق���ال مدي���ر املر�ش���د رام���ي عبدالرحم���ن 
لفران����س بر�س اإن نح���و 180 عائلة، اأي ما يعادل 

قراب���ة األف �شخ�س نزحوا منذ م�ش���اء االأربعاء من 
قراهم الواقعة يف جن���وب �رسق اإدلب نحو مناطق 
حت���ت �شيطرة الف�شائل املعار�شة يف ريف حلب 
الغرب���ي املج���اور ومنطقة عفري���ن الواقعة على 
احلدود مع تركيا وت�شيطر عليها ف�شائل �شورية 

موالية الأنقرة.
وتر�ش���ل ق���وات النظام، الت���ي لطاملا اأبدت 
ت�شميمها على ا�شتع���ادة كامل البالد، تعزيزات 

ع�شكرية متوا�شلة اإلى حميط اإدلب. 
وت�شيط���ر هيئة حترير ال�ش���ام )جبهة الن�رسة 
�شابًق���ا( على اجلزء االأكرب م���ن اإدلب بينما هناك 
ف�شائل اإ�شالمية اأخ���رى يف بقية املناطق وتنت�رس 

قوات النظام يف الريف اجلنوبي ال�رسقي.
• اإجالء عائالت يف اإدلب	

اإذا  اأهداف يف �سوريا،  اإن قواته م�ستعدة ل�سرب  اأم�س اخلمي�س،  قال قائد اجلي�س الفرن�سي، 

ا�ستخِدمت اأ�سلحة كيماوية يف هجوم اإدلب. ويف كلمة اأمام جمموعة �سغرية من ال�سحافيني، قال 

“داع�س” بنهاية  الق�ساء على فلول تنظيم  يتوقع  اإنه  امل�سلحة فران�سوا لوكوانرت،  القوات  قائد 

نوفمرب. وذكر م�سدر ع�سكري فرن�سي اأن هناك موؤ�سرات على اأن رو�سيا تريد االنتهاء من هجوم 

على  النطاق  وا�سع  اأن هجوًما  ال��دويل من  واملجتمع  املتحدة  االأمم  وح��ذرت  العام.  بنهاية  اإدل��ب 

املحافظة �سيوؤدي اإىل كارثة اإن�سانية غري م�سبوقة منذ بدء النزاع ال�سوري يف العام 2011، والذي 

خّلف 350 األف قتيل.

اجلي�ش الإ�رضائيلي: �سن�رضب لبنان يف احلرب املقبلة
مل نعد نفرق بينها وبني “حزب اهلل”

هدد م�ش���وؤول ع�شكري اإ�رسائيل���ي رفيع ب�رسب 
لبن���ان وبن���اه التحتي���ة يف اأي نزاع مقب���ل مع “حزب 
اهلل”، معتربا اأن االأخ���ري ي�شيطر فعليا على اجلي�س 
اللبن���اين، واإ�رسائيل لن تف�ش���ل بينهما حال ن�شوب 

حرب جديدة.
وقال امل�شوؤول يف القيادة ال�شمالية يف اجلي�س 
االإ�رسائيل���ي، الذي طلب ع���دم الك�شف عن ا�شمه، يف 
حدي���ث ل�شحيف���ة “هاآرت����س”، اأم����س اخلمي�س “اإن 
التفري���ق الذي قمنا به بني ح���زب اهلل ولبنان خالل 
احلرب اللبنانية الثانية )العام 2006( كان خاطئا”.
واأ�شاف ال�شابط “لن نقوم مبثل هذا التفريق 
يف احلرب املقبلة، �شن����رسب لبنان واأي بنية حتتية 

لبنانية ت�شاهم يف القتال”.

وتاب���ع امل�شدر م�شددا “ل���و كان عَلي االختيار 
ب���ني ����رسب لبنان والف�ش���ل بينه وب���ني حزب اهلل، 

ف�شاأختار �رسب لبنان”.
واأو�ش���ح امل�شوؤول اأن “ح���زب اهلل طور قدراته 
م���ن خالل عملياته القتالي���ة يف �شوريا”، معتربا اأنه 
“ح�ش���د ثقة يف القتال، لكنه غ���ري قادر حاليا على 
الت�شلل اإل���ى االأرا�شي االإ�رسائيلي���ة وال�شيطرة على 

االأر�س”.
واأ�ش���ار امل�ش���وؤول الع�شكري مع ذل���ك اإلى اأن 
اجلي����س االإ�رسائيلي ال يعتق���د اأن “حزب اهلل” معني 
اليوم بجول���ة جديدة من ال�رساع، وراأى اأن ت�رسيحات 
اأمين���ه الع���ام ح�ش���ن ن����رس اهلل ال معنى له���ا وهي ال 

تعك�س نواياه احلقيقية.
وق���ال يف هذا ال�شياق “ن����رس اهلل ال يزال مقيما 
داخل �رسداب ومرعوبا من احلرب اللبنانية الثانية”.

ق���ال املتح���دث الر�شم���ي با�ش���م قوات 
حتالف دع���م ال�رسعية يف اليمن العقيد تركي 
ميلي�شي���ات  اإن  اخلمي����س  اأم����س  املالك���ي، 
احلوثي لي�شت جدية يف امل�شاركة مب�شاورات 

جنيف.
واأ�ش���اف املالك���ي اأن “التحال���ف يدعم 
اجله���ود املبذولة على امل�شت���وى ال�شيا�شي 
يف اليم���ن. وملتزم بتقدمي الت�شهيالت كافة 

الإجناح اجلهود ال�شيا�شية يف اليمن”.
واأمهلت ال�رسعية اليمنية وفد االنقالبيني 

24 �شاعة للتوجه جلنيف.
وع�شية انطالق حمادثات ال�شالم اليمنية 
يف جني���ف، ق���ال ممثل���و وف���د االنقالبي���ن 
احلوثين اإنهم لن ين�شم���وا اإلى املحادثات 

التي ت����رسف عليها االأمم املتح���دة حتى يتم 
الوفاء ب� 3 ����روط متهمن املنظمة الدولية 

بالف�شل يف الوفاء بوعودها.

وكان حتال���ف دع���م ال�رسعي���ة يف اليم���ن 
ق���د ق���ال يف وق���ت �شاب���ق “منحن���ا ت�رسيحا 
لطائرة احلوثين املتجهة اإلى جنيف لكنهم 

تعنتوا”.
وكان���ت م�شادر مينية قال���ت اإن الهيئة 
العام���ة لالأر�شاد والط���ريان املدين اأ�شدرت 
ت�رسيًح���ا النط���الق الطائ���رة الت���ي تقل وفد 
امليلي�شيات من مطار �شنعاء، داح�شة بذلك 
دع���اوى احلوثين ب���اأن تاأخ���ري �شفرهم اإلى 
جنيف حل�شور امل�ش���اورات كان ب�شبب عدم 
و�شول طائرة لنقلهم، وعدم وجود ت�شاريح 

بذلك.
اإل���ى ذل���ك، اأك���دت م�ش���ادر ميني���ة اأن 
وف���د احلوثين يقدم حجًج���ا واهية لتعطيل 
واإف�ش���ال امل�ش���اورات الت���ي ترعاه���ا االأم���م 

املتحدة.
جني���ف  يف  اليمني���ة  املباحث���ات  وتب���داأ 
الي���وم اجلمعة، وفق ما اأعلن مكتب املبعوث 

االأممي، م�شاء االأربعاء.

المالكي: الحوثيون ليسوا جديين في المشاركة بمشاورات جنيف

فريدمان: اجلوالن حتت �شيادة اإ�رسائيل اإلى االأبد
القدس المحتلة ـ رويترز 

اأعرب ال�شفري االأمريك���ي لدى اإ�رسائيل 
ديفي���د فريدمان عن اقتناع���ه باأن اجلوالن 
�شيبق���ى اإلى االأب���د حتت �شيط���رة اإ�رسائيل 

ولن يعاد اإلى �شوريا.
وق���ال فردميان يف مقابل���ة اأجرتها معه 
�شحيفة “اإ�رسائي���ل هيوم” اليمينية ون�رست 

تخي���ل  اأ�شتطي���ع  ال  “�شخ�شي���ا  اخلمي����س 
و�شع ميكن في���ه اإعادة ه�شبة اجلوالن اإلى 
�شوري���ا. وب�رساحة ال اأ�شتطيع تخيل و�شع ال 
تكون فيه ه�شبة اجلوالن جزءا من اإ�رسائيل 

اإلى االأبد”.
كما تط���رق فريدم���ان يف املقابلة اإلى 
ق���رار الرئي����س االأمريك���ي دونال���د ترامب، 

الإ�رسائي���ل،  عا�شم���ة  بالقد����س  االع���رتاف 
م�شتبعدا اأن يلغى هذا القرار يف امل�شتقبل.

ومل���ح الدبلوما�ش���ي االأمريك���ي ح�شب 
وكال���ة “روي���رتز” به���ذه الت�رسيح���ات اإلى 
اأن ت�شتجي���ب الوالي���ات املتح���دة  اإم���كان 
ملطالب اإ�رسائيل باالعرتاف ب�شيادة الدولة 

العربية على اجلوالن املحتل منذ 1967.

دبي ـ العربية نت

القدس المحتلة ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

• املدفعية االإ�رسائيلية تطلق النار على لبنان )اأر�شيفية(	

• املتحدث الر�شمي با�شم قوات حتالف دعم ال�رسعية يف اليمن العقيد تركي املالكي	



و�أك���د �رضورة ح�ض���ور “كل م���ن رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء، ووزر�ء �لد�خلية، و�ل�ضحة و�ملو�رد �ملائية 
و�لإعم���ار و�لبلدي���ات و�لكهرباء، وحماف���ظ �لب�رضة 
لو�ض���ع حلول جذرية، �آني���ة وم�ضتقبلية، يف �لب�رضة” 
�لتي دخ���ل نحو 30 �أل���ف �ضخ�س م���ن �ضكانها �إلى 
�مل�ضت�ضفي���ات ب�ضبب تلوث �ملي���اه. وتابع متوعد� 
“و�إل فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك منا�ضبهم 

فور� و�إن كانت وليتهم منتهية”.
وت�ضهد حمافظة �لب�رضة، وهي �أغنى حمافظات 
�لعر�ق بالنفط، منذ منت�ضف �أغ�ضط�س �أزمة �ضحية، 
مع تلوث �ملياه �ل���ذي �أدى �إلى �إ�ضابة ع�رض�ت �آلف 

بالأمر��س. 
وُقت���ل م���ا ل يقل ع���ن 21 �ضخ�ًضا، من���ذ بد�ية 
�لحتجاج���ات يف 8 يوليو، �عرت��ضا على نق�س كبري 
يف �خلدمات �لعامة، خ�ضو�ض���ا يف قطاعي �لكهرباء 
و�ملاء، ف�ضال عن �لبطالة �ملزمنة، وكذلك على عدم 

كفاءة �لدولة و�ل�ضيا�ضيني.
�إل���ى ذلك، �أف���اد م�ضدر �أمن���ي، �أم�س �خلمي�س، 
بن�ضوب حريق جديد يف مبنى حمافظة �لب�رضة، �لذي 
خال من وجود �أي �ضخ����س با�ضتثناء قو�ت �أمنية من 

�خلارج.
وقال �مل�ض���در �إن “�لن���ري�ن �ندلعت يف مبنى 

حمافظة �لب�رضة، بالرغ���م من عدم وجود متظاهرين 
يف �ملنطقة �ملحيطة باملبنى”.

مبن���ى  �إح���ر�ق  ملثم���ون  ملحتج���ون  و�ضب���ق 
“مديريات” �لب�رضة، م�ضاء �لأربعاء، بعد ��ضطر�بات 

متو��ضلة �ضهدتها �ملدينة.

و�ألغت �ل�ضلط���ات �لعر�قية، قر�ر حظر �لتجول 
�لذي كان من �ملفرت�س �أن ي�رضي مفعوله يف مدينة 
�لب�رضة، �عتبار� م���ن �ل�ضاعة �لثالثة ع�رض� بالتوقيت 
�ملحلي، للت�ضدي لالحتجاج���ات �ملت�ضاعدة هناك. 
و�ألغت “عملي���ات �لب�رضة” قر�ر �حلظ���ر قبل ن�ضف 

�ضاع���ة م���ن تطبيق���ه، د�عي���ة �أه���ايل �ملدين���ة �إلى 
�لتع���اون مع �لأجه���زة �لأمنية. ويف وق���ت �ضابق من 
�أم�س، علقت �ل�ضلطات �لعر�قية جميع �لعمليات يف 
مين���اء �أم ق�رض للب�ضائع قرب �لب����رضة، بعد �أن �أغلق 

حمتجون مدخله خالل �ضاعات �لليل.

وكان بي���ام درف�ض���ان، ق���د �عتق���ل قب���ل 
�أ�ضبوعني لدفاعه ع���ن موكلته ن�رضين �ضتودة، 
رئي����س مرك���ز  ونائب���ة  �ل�ضه���رية  �حلقوقي���ة 
�ملد�فع���ني ع���ن حق���وق �لإن�ض���ان يف �إي���ر�ن 

و�ملعتقلة منذ يونيو �ملا�ضي.
يف �ضباح يوم 4 �ضبتمرب، �ألقت �ل�ضلطات 
�لقب�س عل���ى ر�ضا خند�ن، زوج ن�رضين �ضتودة 

بعد رف�ضه �حل�ضور لال�ضتجو�ب.
�ملدي���رة  ويت�ض���ن،  لي���ا  �ض���ارة  وقال���ت 
�لتنفيذي���ة لق�ض���م �ل����رضق �لأو�ض���ط و�ضم���ال 
�إفريقي���ا يف هيومن ر�يت�س ووت����س “تو��ضل 
�ل�ضلطات �لإير�ني���ة تدمري م�ضد�قيتها حمليا 
ودوليا مع �ضجنها ع�رض�ت �ملحامني و�لن�ضطاء 
�ملو�طن���ني  حق���وق  ع���ن  �لدف���اع  بجرمي���ة 
�لأ�ضا�ضي���ة، م���ع �زدي���اد م�ضق���ات �حلياة على 
مالي���ني �لإير�نيني، على �لن�ضط���اء �أن يكونو� 
ج���زء� �أ�ضا�ضي���ا من ح���ل �مل�ض���اكل، ل �لهدف 

�لرئي�س حلملة �لقمع �حلكومية”.

وكان���ت �ل�ضلط���ات ق���د �عتقل���ت يف 18 
�أغ�ضط����س �ملحامي قا�ضم �ضعل���ة �ضعدي؛ لأنه 
�أر�د �لعت�ض���ام �أمام �لربملان �لإير�ين �حتجاجا 

عل���ى “�لإ����رض�ف باملو�فق���ة و�لرف����س” �لذي 
�أ�ض���دره “جمل�س �ضيان���ة �لد�ضت���ور”، و�لذي 
و�ضف���ه باأنه �أ�ض���ل م�ضاكل �إي���ر�ن. كما �ألقت 

�ل�ضلط���ات �لقب�س على كيخ�رضوي �لذي ر�فقه 
يف �حتجاجه �ل�ضلمي.

و�أك���دت هيوم���ان ر�يت�س ووت����س �أنه منذ 
يوني���و، �ألق���ت وز�رة �ل�ضتخب���ار�ت �لإير�ني���ة 
�لقب����س على ن�ضطاء حقوقيني عدة لن�ضاطهم 

�ل�ضلمي.
ويف 1 �أغ�ضط����س، �ألق���ت �ضلط���ات وز�رة 
�ل�ضتخب���ار�ت �لقب����س عل���ى فره���اد ميثمي، 
نا�ض���ط حقوقي، �حت���ج على قو�ن���ني �حلجاب 
�لإلز�مي���ة. وكان ميثمي م�رضًبا عن �لطعام منذ 

�عتقاله �حتجاًجا على �لتهامات.
كما تو�جه ن�رضين �ضتودة بعد �عتقالها يف 
يوني���و تهًما �أخ���رى، �إذ مت �إبالغها باأن �ملدعي 
�لعام يف كا�ضان، قدم �ضكوى �ضدها لدفاعها 
ع���ن �ضابرك �ضجري ز�ده، �لتي تو�جه �تهامات 
بخل���ع حجابه���ا علن���ا يف يناي���ر �حتجاج���ا على 

قو�نني �حلجاب �لإلز�مية.

سيول ـ وكاالت 
ج���ّدد زعيم كوري���ا �ل�ضمالية كي���م يونغ - �أون 
ا من كوريا �جلنوبية تعّهده  خالل لقائه مبعوًثا خا�ضً
باإخ���الء �ضبه �جلزي���رة �لكورية من �ل�ض���الح �لنووي، 
بح�ض���ب ما �أف���ادت وكالة �لأنباء �لكوري���ة �ل�ضمالية 

�لر�ضمية �أم�س �خلمي�س.
ونقلت �لوكالة عن كيم قوله �إّنه “يتعنّي على 
�ل�ضم���ال و�جلنوب مو��ضلة جهودهم���ا �لر�مية لنزع 

�ل�ضالح �لنووي من �ضبه �جلزيرة �لكورية”.
و�أ�ضاف���ت �لوكال���ة �إن �إر�دة كي���م “تتمّثل يف 
�لق�ضاء �لّت���ام على خطر �ندلع ن���ز�ع م�ضّلح ورعب 
�حل���رب يف �ضبه �جلزيرة �لكورية لتحويلها �إلى مهد 
لل�ض���الم خال م���ن �لأ�ضلحة �لنووية وم���ن �أي تهديد 

نووي”.
و�أعلن���ت �ضي���ول �أم����س �خلمي����س �أّن �لزعي���م 
�لكوري �ل�ضمايل �ضيلتقي �لرئي�س �لكوري �جلنوبي 
يف بيون���غ يان���غ يف قم���ة تعق���د م���ن 18 ولغاية 20 
�ضبتمرب �جلاري و�ضتبحث م�ضاألة نزع �ل�ضالح �لنووي 

من �ضبه �جلزيرة �لكورية.
وق���ال م�ضت�ض���ار �لرئي����س �لك���وري �جلنوب���ي 
ل�ض���وؤون �لأم���ن �لقومي �ضون���غ �أوي - يون���غ غد�ة 
لقائه يف بيونغ يان���غ �لزعيم �لكوري �ل�ضمايل �لذي 
�ضّلمه ر�ضالة �إلى �لرئي�س �لكوري �جلنوبي �إن �لقمة 
�لثالثة بني كيم وم���ون �ضتناق�س م�ضائل من َقبيل 
“�لإجر�ء�ت �لعملية” لإخالء �ضبه �جلزيرة من �ل�ضالح 

�لنووي.

جتددت االحتجاجات و�سط حمافظة الب�سرة اأم�س اخلمي�س؛ للمطالبة مبحا�سبة امل�س�ؤولني، 

بعد �سق�ط قتلى بني املدنيني بر�سا�س الق�ات االأمنية، ف�سال عن املطالبة بت�فري مياه ال�سرب 

واخلدمات االأ�سا�سية.

اأجل  من  ا�ستثنائية؛  جل�سة  عقد  اإىل  الن�اب  جمل�س  ال�سدر،  مقتدى  ال�سيعي  الزعيم  ودع��ا 

الت��سل اإىل حل جذري للم�ساكل ال�سحية، ونق�س اخلدمات يف الب�سرة التي قتل فيها 7 اأ�سخا�س 

خالل احتجاجات الثالثاء.

ودعا ال�سدر، الذي ت�سدرت قائمته االنتخابات الت�سريعية، جمل�س الن�اب اجلديد لالنعقاد 

املقبل”. االأحد  اأق�ساه  م�عد  يف  ا�ستثنائية  علنية  جل�سة  ويف  “ف�را 

لندن ـ رويترز

واشنطن ـ أب

البصرة/ بغداد ـ وكاالت

جوبا ـ رويترز

بكين ـ رويترز

قال وزير �لأمن �لربيطاين بن و�ل�س 
�لرو�ض���ي  �لرئي����س  �إن  �خلمي����س  �أم����س 
�مل�ضوؤولي���ة  يتحم���ل  بوت���ني  فالدمي���ري 
�أع�ض���اب  بغ���از  �عت���د�ء  ع���ن  �ملطلق���ة 
عل���ى جا�ضو����س رو�ض���ي �ضاب���ق و�بنته يف 
�ضالزب���ري يف وقت �ضابق من ه���ذ� �لعام. 
وقال���ت رئي�ض���ة �ل���وزر�ء ترييز� م���اي �إن 
رج���ال �ل�رضطة و�لدعاء يعتق���دون �لآن �أن 
�لهج���وم عل���ى �ضريج���ي �ضكريب���ال نفذه 
�ضابط���ان باملخابر�ت �لع�ضكرية �لرو�ضية 
ومن �ضب���ه �ملوؤك���د �أنهما كان���ا يت�رضفان 
مبو�فق���ة من م�ضوؤولني رو�س كبار. ونفت 
رو�ضيا م���ر�ر� �أي م�ضاركة يف �لهجوم وملح 
بع����س �مل�ضوؤولني �لرو����س �إلى �أن �أجهزة 
�لأم���ن �لربيطانية دب���رت �لهجوم لتاأجيج 
م�ضاع���ر مناه�ضة ملو�ضك���و. وقال و�ل�س 
لر�دي���و هيئ���ة �لإذ�ع���ة �لربيطاني���ة )بي.
بي.�ض���ي(، رد� عل���ى �ض���وؤ�ل عم���ا �إذ� كان 
�لرئي�س بوت���ني يتحم���ل �مل�ضوؤولية، ”يف 
�لنهاية �إنه يتحملها ب�ضفته رئي�س رو�ضيا 
�لحتادية وطاملا �أن حكومته هي من يدير 
�ملخابر�ت �لع�ضكرية وميولها ويوجهها“. 
و�أ�ضاف ”يف نهاي���ة �ملطاف هو �مل�ضوؤول 

طبعا، �إنه رئي�س �لدولة“.

ق�ض���ت حمكم���ة ع�ضكري���ة يف جنوب 
�ل�ضود�ن �أم�س �خلمي�س ب�ضجن ع�رضة جنود 
بته���م �غت�ضاب موظفات �إغاث���ة �أجنبيات 
وقت���ل �ضح���ايف يف هج���وم عل���ى فندق يف 
�لعا�ضم���ة جوب���ا �لعام 2016 كم���ا �ألزمت 

�حلكومة بدفع تعوي�ضات.
�أ�ض���و�أ  �أح���د  وه���و  �لهج���وم،  وكان 
�لهجمات على موظفي �لإغاثة �لأجانب، قد 
وقع يوم 11 يولي���و عندما �نت�رضت قو�ت 
�لرئي����س �ضلفا ك���ري يف معرك���ة ��ضتمرت 
3 �أي���ام يف �لعا�ضمة م���ع قو�ت �ملعار�ضة 
�ملو�لي���ة لري���ك م�ض���ار �لنائ���ب �ل�ضاب���ق 
لرئي����س �لدول���ة. وطبقا لرو�ي���ات �ضهود 
�لعي���ان هاج���م م�ضلح���ون فن���دق تريي���ن 
ل�ضاعات عدة. وق���ال �ل�ضهود �إن �ل�ضحايا 
�ت�ضلو� بقو�ت حفظ �ل�ضالم �لتابعة لالأمم 
�ملتحدة �لتي كان���ت تتمركز على م�ضافة 
1.5 كيلومرت تقريبا من �لفندق وتو�ضلو� 

�إليها مل�ضاعدتهم لكن �أحد� مل ياأت.
ومت ع���زل �لقائ���د �لع�ضك���ري لبعث���ة 
حف���ظ �ل�ض���الم �لتابع���ة لالأم���م �ملتح���دة 
�جل���ر�ل �لكيني جون�ض���ون موجو� كيماين 

�أونديكي؛ ب�ضبب ما حدث.
وعوق���ب 10جن���ود بال�ضج���ن ب���ني 7 
�ضن���و�ت وم���دى �حلياة. وحوك���م 11 لكن 

�أحدهم �أفرج عنه لعدم كفاية �لأدلة.

قال �ل�ضفري �لأفغاين يف بكني �إن 
�ل�ضني �ضتدرب ق���و�ت �أفغانية على 
�أر��ضيه���ا و��ضفا �لتع���اون �لع�ضكري 
مت�ض���ددي  ملحارب���ة  م�ضع���ى  باأن���ه 
�لذي���ن  �لقاع���دة ود�ع����س  تنظيم���ي 
يري���دون مهاجمة �ل�ض���ني من جارتها 

�لغربية.
وق���ال �ل�ضفري جن���ان مو�ضى ز�ي 
�أفغان�ضت���ان  �إن  لروي���رتز يف مقابل���ة 
طلبت �أي�ضا �أن توفر �ل�ضني طائر�ت 
�لأم���ن  لق���و�ت  قتالي���ة  هليكوب���رت 

�لأفغانية.
ورف�ض���ت بكني �ل�ضه���ر �ملا�ضي 
تقارير باأنه �ضيتم ن�رض جنود �ضينيني 
يف �أفغان�ضت���ان بعدم���ا و�فق���ت على 
م�ضاعدتها يف تاأ�ضي�س “لو�ء جبلي” يف 

ممر و�خان �لوعر �لذي يربط بينهما.
و�أ�ض���اف مو�ض���ى ز�ي يف �ملقابلة 
“لك���ن نع���م �ضيك���ون هن���اك بع����س 
وبالطب���ع �ضيتم  �لتدري���ب �ملطلوب 

ذلك يف �ل�ضني”.
وذك���ر �أن �جلي����س �ل�ضين���ي وعد 
بتقدمي طائرتي نقل لأغر��س �لإجالء 
�لطب���ي و�أن طو�قم �لعمل على هاتني 
�لطائرت���ني تتلق���ى �لتدريب بالفعل 

يف �ل�ضني.

بريطانيا

جنوب السودان

أفغانستان

بوتني م�ضوؤول عن 
هجوم غاز �لأع�ضاب

�ضجن 10 جنود بتهم 
�لقتل و�لغت�ضاب

�ل�ضني �ضتدرب قو�ت 
�أفغانية على �أر��ضيها
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ال�سدر يدعو اإلى جل�سة برملانية طارئة حلل اأزمة الب�رصة

اإيران... حملة اعتقاالت �سد املحامني والن�سطاء احلقوقيني

كيم يجدد تعهده باإخالء �سبه اجلزيرة الكورية من النووي

�إلغاء “حظر �لتجول” قبل تطبيقه... ومتظاهرون يحرقون مبنى �ملحافظة

• ��ضتعال �لنري�ن مببنى حمافظة �لب�رضة	

• �ملحاميان قا�ضم �ضلعة �ضعدي و�آر�س كيخ�رضوي يقتاد�ن من �ل�ضجن �إلى �ملحاكمة	

• �لزعيمان �لكوريان	

طالبت منظمة “هي�من رايت�س ووت�س” ال�سلطات االإيرانية باإطالق �سراح حمامني ون�سطاء 

ملعار�ستهم  فقط  اأو  معتقلني  عن  دفاعهم  ب�سبب  اأخ���ريا؛  اعتقاالت  حلملة  تعر�س�ا  حق�قيني، 

ال�سلمية للقمع.

واعتقلت ال�سلطات يف اأوائل �سهر �سبتمرب اجلاري، هدى اآميد وجنمة فهدي، وهما نا�سطتان 

ال��زواج، من منزليهما يف  امل�ساواة يف احلق�ق يف  ب�ساأن  حق�قيتان تعمالن مدربتني حللقة عمل 

طهران.

كما اعتقلت يف 31 اأغ�سط�س حماميني حق�قيني اآخرين، هما فاروق فروزان وبايام درف�سان، 

كانا ح�سرا جتمًعا يف منزل اآر�س كيخ�سروي، اأحد املحامني امل�سج�نني.

�ض���ّن �لبي���ت �لأبي����س، حملة �ضع���و�ء �ضد و�ضائ���ل �لإعالم �لليرب�لي���ة و�تهمه���ا بت�ضويه �ضمعة 
�لرئي����س، و�عترب �أن �ضحيف���ة “نيويورك تاميز” �لعريق���ة، ت�ضيء لدونالد تر�م���ب ويجب عليها �أن 
تعت���ذر ل���ه. ون�رضت “نيويورك تاميز” �لأربع���اء، تقرير� مل�ضدر مل تذكر ��ضم���ه يف �لإد�رة �لأمريكية، 
ف�ضح في���ه حماولت م�ضوؤولني د�خل �لإد�رة، معار�ضة تر�مب وتوجهاته لأنهم ل ي�ضاركونه وجهات 
نظ���ره. وقالت �لناطقة با�ضم �لبي���ت �لأبي�س، �ضارة �ضاندرز، يف بيان “ن�ضع���ر بخيبة �أمل، ولكننا مل 
ننده�س م���ن �أن �ل�ضحيفة قررت ن�رض هذه �لن�ضخة �لبائ�ضة �ملتهورة و�لأنانية. هذ� هو �لقاع �لأ�ضفل 
مل���ا ي�ضمى “�جلري���دة �لعريقة”، ويجب �أن تعت���ذر، كما فعلت بعد �لنتخاب���ات �لرئا�ضية لتغطيتها 
�لكارثية حلملة تر�مب �لنتخابية. وما تقوم به يعترب مثال �آخر على �جلهود �ملت�ضافرة �لتي تبذلها 

و�ضائل �لإعالم �لليرب�لية لت�ضويه �ضمعة �لرئي�س”.

البيت االأبي�ض يفتح النار على االإعالم الليربايل

دبي ـ العربية نت
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ينظم االتحاد البحريني لكرة القدم ورشة عمل نظام InStat، وذلك يومي السبت واألحد املقبلني 

املوافقني 8 و9 سبتمرب الجاري يف مقر االتحاد بالرفاع.

وستقام الورشة يف اليومني املذكورين خالل الفرتة من 10.30 صباحا وحتى 1.30 ظهرا.

ويأيت تنظيم الورشة ألندية دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم.

ويدعو االتحاد البحريني لكرة القدم برضورة وأهمية حضور مدرب الفريق األول والشخص املسؤول 

عن النظام يف كل ناد من األندية الـ 10 يف اليوم األول من الورشة املوافق السبت 8 سبتمرب، للحصول 

عىل هوية املستخدم الستالم التقارير الفنية واإلحصائية، عىل أن يخصص اليوم الثاين املوافق األحد 9 

سبتمرب ملسؤويل النظام يف األندية فقط.

”InStat“ ع���م���ل  ورش������ة  ي��ن��ظ��م  ال����ك����رة  ات����ح����اد 
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كشف ملعب النادي األهيل 
الخارجي لكرة القدم مساء يوم 
األربعاء املايض عن صلة ينفيها 

نادي املحرق بالالعب محمد 
مصطفى شاور، الذي ظهر بقميص 
املحرق يف مباراة رسمية مع فريقه 
الجديد عىل صعيد الخليج العريب.
وكان الالعب املرصي الذي تؤكد 

الصحافة املرصية هروبه من نادي 
غزل املحلة، ضمن تشكيلة فريق 

املحرق عندما حل ضيفا عىل غرميه 
االهيل يف مسابقة الدوري لفئة 
الشباب، وقد التقطت عدسات 

املصورين لقطات متنوعة لالعب يف 
ملعب النادي األهيل.

وتأيت هذه الصور التي ننرشها اليوم 
للمرة األوىل وهو مرتديا قميص 
املحرق لتؤكد صحة ما انفردت 

به “البالد سبورت” يف شهر يوليو 
املايض عندما نرشت خرب قرب 

انضامم الالعب املرصي محمد 
شاور إىل قلعة عراد، كام تتضارب 

مضمون البيان الرسمي الذي 
أصدره نادي املحرق عىل حساب 
التواصل االجتامعي “انستغرام” 

بتاريخ 22 يوليو والذي ينفي 
معرفته بالالعب.

والالفت يف املوضوع أن إحدى 
مواقع التواصل االجتامعية التابعة 
لنادي املحرق، كشف هي األخرى 

عن وجود الالعب مع الفريق، 
وحينام طرح أحدهم سؤاالً عن 

سبب نفي اإلدارة لهذا األمر، 
فأجابه اآلخر متهكام: “الزم ينفون 

عشان متيش األمور بدون تعرث”!
غري أن وجود شاور يف صفوف نادي 

املحرق ضمن فئة الشباب، جاء 
متطابقا مع التعديالت الجديدة 

التي أعلن عنها اتحاد الكرة أمس، 
والتي تسمح فيها لألندية بتسجيل 

العبني غري مواطنني يف جميع 
الفئات السنية بحسب الضوابط 

ومنها، الالعب املقيم غري املواطن 
)للفئات السنية فقط(، ويسمح 

أيضا بتسجيل 3 العبني غري مواطنني 
يف فئات الرباعم واألشبال والناشئني 

والشباب عىل أن يحق له اللعب 
بالفئة األعىل.

يذكر أن سفر الناشئ محمد 
مصطفى شاور من مواليد 2000، 

للبحرين جاء بدعوة من االتحاد 
البحريني لكرة القدم، والذي 

يتجه لتجنيسه متهيدا النخراطه 
مع منتخب الشباب خالل املرحلة 
املقبلة، بعدما القى شاور الجحيم 
يف ناديه “األم” غزل املحلة وعدم 

تحرير عقد احرتايف له مقارنة 
بزمالئه رغم تصعيده للفريق األول 

ومشاركته مع منتخب بالده يف 
تصفيات بطولة إفريقيا للشباب “.

هذه قصة الالعب “المصري الهارب” بالتفاصيل
بالص��ور... ش��اور محرق��اوي ويرت��دي القمي��ص رقم 6

علي مجيد

باالتحــاد  الحــكام  لجنــة  أقامــت 
البحرينــي لكــرة اليــد دورة الصقل 
للحــكام العاملــني والتي تقــام قبيل 
لتهيئة  املوســم  انطــالق مســابقات 
الحــكام العاملــني يف إدارة مباريات 
املوســم الجديد وتســتمر حتى يوم 

السبت املقبل.
ويحــارض يف الدورة املحــارض الدويل 
ريض حبيب يتناول فيهــا العديد من 
املحــاور الخاصة باملجــال التحكيمي 
والرتكيز عىل آخر املستجدات املتعلقة 
التي  التفســريات  وتحديداً  بالتحكيم 
طرأت عىل التعديالت الجديدة والتي 
تــم تطبيقها يف األول من شــهر يوليو 

املايض.
وســيتم التطرق خالل املحارضات اىل 
قاعدة الثالثــني ثانية األخرية من زمن 
اللعــب وعدد من القواعــد املرتبطة 
وفقــاً ملــا قامت بــه لجنــة الحكام 
والقوانــني بالتعاون مع خرباء القانون 
باالتحاد الــدويل لكرة اليد مبناقشــة 
عــدة نقــاط مختلفــة ذات العالقة 

بالتفســريات لقواعد اللعبة، والتي تم 
عىل أثرهــا االتفاق بإصدار النســخة 
والتفســريات  لإلرشــادات  الجديــدة 
القــرارات  توضيــح  بهــدف  وذلــك 

الصحيحة لبعض الحاالت املعينة.
وسيتطرق املحارض الدويل ريض حبيب 
اىل القواعــد الخاصــة بعــدم احرتام 
املســافة القانونية عنــد تنفيذ الرمية 
الحرة، ومســاعدة الالعبــني املصابني 
يف الحــاالت التــي يتعــرض فيها أكرث 

من العــب لإلصابــة، كذلــك حاالت 
استبعاد حارس املرمى وقرار احتساب 
رميــة الســبعة أمتار واملرمــى خايل، 
باإلضافة إىل إحصــاء عدد التمريرات 
يف حال اللعب الســلبي، واســتخدام 
تقنيــة الفيديــو وحــاالت املخالفات 
التي تحدث عند دخول الالعب بلون 
أو رقم خاطئني، كام ســيتم فتح باب 
املناقشة العامة مع الحكام الستعراض 
كافة األمور املتعلقة بالتحكيم مرفقة 

بعــرض الفيديــو لعدد مــن الحاالت 
التحكيميــة املثــرية للجــدل ومعرفة 

القرارات الصحيحة إزائها.
من جانبــه أكد رئيس لجنــة الحكام 
باالتحــاد عبدالواحــد اإلســكايف عىل 
أهميــة إقامة الدورة لتعريف الحكام 
الجديدة،  والتفســريات  باإلرشــادات 
مشرياً إىل أن االستعانة باملحارض الدويل 
ريض حبيب سيســاهم بشكل كبري يف 
رشح هذه التفسريات بصورة واضحة 
يف ظــل ما ميتلكه من خــربة كبرية يف 
هذا املجال وبحكــم اإلمكانيات التي 
يتمتع بها كونه محارضاً معتمداً لدى 

االتحاد الدويل لكرة اليد.
وأعرب اإلســكايف عن ثقته يف جاهزية 
الحــكام العاملــني إلدارة مســابقات 
املطلوب،  بالشــكل  الجديد  املوســم 
وقــال إن اللجنة بدأت يف االســتعداد 
لهذا املوســم بعمــل برنامــج إعداد 
بدين للحــكام قبل الدخول يف املرحلة 
الثانية من الربنامج والخاص بالجوانب 

النظرية.

قبيل انطالق الموسم الجديد

اتحاد اليد يقيم دورة الصقل للحكام العاملين

المحاضر الدولي رضي حبيب

صورة للبيان الرسمي للمحرقشاور يتوسط أفراد فريق المحرق رقم 6شاور رقم 6 في مباراة المحرق واألهلي شاور بقميص المحرق

فتح باب التسجيل لإلعالميين 
بكأس آسيا 2019

اتحاد الكرة - املركز 
اإلعالمي: فتح االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم 
مجال التسجيل 

لإلعالميني لنهائيات 
كأس آسيا لكرة القدم 

2019، والتي ستقام 
يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة خالل الفرتة 5 يناير وحتى 1 فرباير.
ودعا االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ممثيل وسائل اإلعالم 

املختلفة إىل التسجيل عرب القناة اإلعالمية التابعة له، إذ 
ميكن للراغبني يف الحصول عىل بطاقات االعتامد اإلعالمية 

media.the-afc.com :زيارة الرابط اآليت للتسجيل
وحدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم األربعاء املوافق 
5 ديسمرب 2018 موعدا نهائيا للتسجيل لإلعالميني، كام 

دعا إىل رسعة التسجيل لضامن عدم التأخري يف إصدار 
البطاقات.

يشار إىل أن منتخبنا الوطني األول لكرة القدم سيشارك 
يف النهائيات يف منافسات املجموعة األوىل التي تضم 

املستضيف )اإلمارات( وتايلند والهند.
وسيفتتح املنتخب مبارياته يف البطولة مبواجهة منتخب 
اإلمارات يوم 5 يناير، ثم يالقي منتخب تايلند يوم 10 

يناير، وأخريا يالقي منتخب الهند يوم 14 يناير.

حقق فريق نادي سامهيج 
انتصارا كبريا قوامه 104 نقاط 

مقابل 36 عىل النجمة يف انطالق 
منافسات دوري الناشئني لكرة 

السلة، والذي شهدت بدايته 
إقامة 5 مباريات، بينام اسرتاح 
حامل اللقب املنامة يف الجولة 

األوىل. 
ويف بقية نتائج املباريات انترص 

األهيل عىل البحرين بنتيجة 
70-87، وبفارق 8 نقاط فاز 

الحالة عىل مدينة عيىس وبنتيجة 

59-68، بينام بدأ ناشئو املحرق 
املشوار بنجاح من خالل الفوز 

عىل النويدرات 62-80، ويف 
املباراة الخامسة تغلب البنفسج 
االتحادي عىل ناشئي سرتة ب68 

نقطة مقابل 54. 
 وبذلك أصبح الرتتيب العام بعد 

الجولة األوىل كالتايل: سامهيج 
واملحرق واألهيل واالتحاد والحالة 

لكٍل منهم نقطتان، ثم تأيت فرق 
مدينة عيىس، سرتة، البحرين، 

النويدرات والنجمة بنقطة 

واحدة، واملنامة بال نقاط كونه مل 
يخض أي مباراة. 

 
 اليوم انطالق دوري األشبال 

 ويف منافسات الفئات العمرية 
كذلك، تنطلق اليوم منافسات 

دوري األشبال لكرة السلة بإقامة 
ست مباريات دفعة واحدة، 

وسيكون فريق املنامة )أ(، مرتاحاً 
يف الجولة األوىل كون الدوري 

يشارك فيه 13 فريقاً، وسيلتقي 
عند الساعة الرابعة عىل صالة 

نادي املنامة فريقا االتحاد مع 

املنامة )ب(، ثم الساعة 5:30 

سيلعب املحرق )أ( مع البحرين، 

والساعة 7 سيلعب سرتة مع 

املحرق )ب(، أما عىل صالة 

االتحاد البحريني لرياضة ذوي 

العزمية )ذوي اإلعاقة( سيلعب 

الساعة الرابعة األهيل مع مدينة 

عيىس، والساعة 5:30 الرفاع 

مع الحالة ثم يف السابعة مساًء 

جانب من مباريات الجولة األولى سيلتقي سامهيج مع النويدرات.

5 انتصارات في دوري الناشئين لكرة السلة
اتحاد السلة        المركز اإلعالمي
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17 المنتدى الرياضي ينطلق بمحاضرة عن الرياضة من أجل الحياة
ضاحية السيف       اللجنة األولمبية البحرينية

انهت اللجنة التحضريية للمنتدى 
الريايض الذي تنظمه اللجنة األوملبية 

البحرينية يومي االحد واالثنني املقبلني 
بقاعة املؤمترات بفندق كراون بالزا 
اجتامعاتها يوم امس برئاسة املدير 

التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة 
األوملبية البحرينية عبدالجليل اسد 

وحضور أعضاء اللجنة الذين اطلعوا 
عىل آخر املستجدات واستعرضوا 

الربنامج الزمني للمنتدي الذي سينطلق 
يف الساعة الثامنة والنصف من صباح 
يوم االحد القادم بكلمة لالمني العام 

املساعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة امني عام اللجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر 
يليها عرض فيلم قصري يتحدث عن 

مفهوم محو االمية البدنية ثم تبدا أوىل 
املحارضات للمحارض الكندي ريتشارد 

وين بعنوان الرياضة من اجل الحياة – 
رحلة التميز والصحة.

و يشتمل برنامج اليوم األول عىل 3 
محارضات يف محور محو االمية البدنية 
ومحارضة يف محور مكافحة املنشطات 

وأخرى يف محور االحرتاف الريايض 
موزعني عىل قاعتني منفصلتني. و كانت 

اللجنة األوملبية البحرينية قد دعت 
االتحادات الرياضية ومختلف الجهات 

ذات العالقة مبحاور هذا املنتدى 
الريايض الكبري الذي يتوقع ان يصل 

عدد املشاركني فيه اىل االلف مشارك 
حيث من املؤمل ان تشارك وزارة الرتبية 

والتعليم بحوايل مئة مشارك اىل جانب 
80 مشارك متوقع حضورهم من رياض 
األطفال باإلضافة اىل اعداد كبرية متوقع 

حضورها من األندية الوطنية واملراكز 
الشبابية والصاالت الرياضية الخاصة.

تع��ادل منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
الق��دم م��ع نظ��ريه الفلبين��ي بهدف 
للجانب��ني، يف املب��اراة الودي��ة الت��ي 
جمع��ت الطرفني مس��اء أم��س، عىل 

االستاد الوطني.
وجاء ه��دف منتخب الفلبني من ركلة 
جزاء يف الدقيق��ة 48 من زمن املباراة، 
قب��ل أن يع��ادل منتخبن��ا النتيجة يف 
الدقيقة )7+90( عرب الالعب سيد رضا 

عيىس.
وأقيم��ت املباراة ضمن “أي��ام الفيفا” 
يف إطار إعداد املنتخب لالس��تحقاقات 
املقبلة، والتي يتمثل أبرزها املش��اركة 
يف كأس آس��يا 2019 بدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وش��هد املباراة عدد من أعضاء مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم، كام 
شهدت املباراة حضور رابطة الجامهري 

التي آزرت “األحمر”.

تشكيلة األحمر

بدأ املدرب التشييك ملنتخبنا مريوسالف 
س��كوب املباراة بتش��كيلة مكونة من 
الح��ارس عيل عي��ىس، والالعبني:س��يد 

رض��ا عي��ىس، حم��د شمس��ان، وليد 
الحي��ام، أحمد جمعة، محمد الحردان، 
عبدالوهاب عيل، عيل مدن، سيد ضياء 

سعيد، جامل راشد وعبدالله يوسف.

الشوط األول

جاء الش��وط األول جيد املس��توى بني 
الطرفني، خصوصا م��ع اعتامد منتخبنا 
عىل التحركات يف األطراف بتواجد عيل 

مدن وسيد ضياء سعيد.
وندرت الفرص بشكل واضح يف الحصة 
األوىل م��ن اللقاء، في��ام كانت الفرصة 
األبرز يف الش��وط بعدما توغل عبدالله 

يوس��ف ميينا ولعب كرة لس��يد ضياء 
س��عيد الذي هيأ ب��دوره الكرة لزميله 
جامل راش��د القادم م��ن الخلف، لكن 
تس��ديدة األخري ج��اءت كرتها مجاورة 

للقائم األيرس )37(.

الشوط الثاني

أجرى مدرب منتخبنا 4 تبديالت دفعة 
واح��دة مع بداي��ة الش��وط، إذ أرشك 
كميل األس��ود وجاسم الشيخ وعبدالله 
م��كان  عبدالجب��ار  ومه��دي  عب��دو 
عبدالوه��اب ع��يل ومحم��د الحردان 

وسيد ضياء سعيد وعبدالله يوسف.

وحصل منتخب الفلبني عىل ركلة جزاء 
بع��د حالة دف��ع عىل الع��ب منتخبنا 
وليد الحيام، وتقدم لها الالعب جيمس 
وسدد كرة ميني الحارس لتسكن الشباك 

معلنة تقدم فريقه )48(.
وكادت كرة مهدي عبدالجبار الرأس��ية 
أن ت��درك التع��ادل ملنتخبن��ا، إال أنها 

اعتلت العارضة قليال )60(.
أجرى سكوب التبديل الخامس بدخول 

أحمد موىس مكان عيل مدن.
وكاد أحم��د موىس أن يس��جل الهدف 
األول ملنتخبنا، إال أن كرته جاءت قوية 
خ��ارج امللعب رغم قرب��ه من املرمى 

.)78(
وح��اول الع��ب منتخبنا جامل راش��د 
ع��رب ركلة ثابت��ة، إال أن كرت��ه جاورت 
القائم األمين ملرم��ى الحارس الفلبيني 

“نيلوراند”.
ودخ��ل العب منتخبن��ا محمد مرهون 
بديال ألحم��د جمعة وص��وال للدقيقة 

.)87(
وخط��ف منتخبنا ه��دف التعادل عند 
الدقيقة )7+90( عرب الالعب سيد رضا 
عي��ىس من تس��ديدة داخ��ل املنطقة؛ 
لتنتهي بذلك املباراة بالتعادل اإليجايب.

طاقم التحكيم

أدار املب��اراة طاقم تحكيم دويل مكون 
م��ن حك��م الس��احة اإلم��ارايت حمد 
ع��يل، وعاون��ه البحريني��ان عبدالل��ه 
صالح وصالح جناح��ي، والحكم الرابع 

البحريني عامر محفوظ.

الودية القادمة

ويس��تعد منتخبن��ا الوطن��ي لخ��وض 
املباراة الودية القادمة له خالل التجمع 
الحايل، وذلك حينام يستضيف منتخب 
الص��ني عند 7 من مس��اء ي��وم اإلثنني 
املقبل املوافق 10 سبتمرب الجاري عىل 

االستاد الوطني.
يف  سيس��تمر  منتخبن��ا  أن  إىل  يش��ار 
برنام��ج ودياته خالل “أي��ام الفيفا” يف 
األش��هر املقبلة، غذ س��يالقي منتخبي 
فلسطني وسوريا يف شهر أكتوبر، وذلك 
يف مبارتني س��تقامان هن��ا يف البحرين، 
ومنتخبي الكوي��ت يف الكويت وعامن 
يف ع��امن خ��الل ش��هر نوفم��رب، كام 
منتخب طاجيكستان يف  سيس��تضيف 

شهر ديسمرب.

“األحمر” يتعادل إيجابًيا بهدف أمام الفلبين “ودًيا”
المقبل��ة لالس��تحقاقات  المنتخ��ب  إلع��داد  الفيف��ا”  “أي��ام  ضم��ن 

أحمد مهدي

غ��ادر صب��اح أمس الخمي��س منتخب 
والس��يدات  للرج��ال  الق��وى  ألع��اب 
متوجه��ا إىل مدينة اس��رتافا بجمهورية 
التش��يك للمش��اركة يف بطول��ة الع��امل 
للقارات والتي ينظمه��ا االتحاد الدويل 
أللع��اب الق��وى يومي 8 و9 س��بتمرب 
الجاري مبشاركة نخبة من ابرز العدائني 

والعداءات من مختلف قارات العامل.
ويرتأس وفد منتخب ألعاب القوى عضو 
مجلس إدارة االتحاد، أمني الرس املساعد 
ب��در ن��ارص محمد فيام يض��م الوفد 8 
العبني من بينهم العداءان بريهانو بيالي 
)س��باق 5 آالف م��رت(، وج��ون كيبيت 
)س��باق 3 آالف م��رت موان��ع(، وخمس 
عداءات وهن س��لوى عيد )سباق 400 
مرت(، أديودونغ أوفونايم )س��باقي 200 
مرت و4x100 مرت للتتابع (، نورة جاس��م 
)رمي الجلة(، هاجر العمريي )س��باقي 
100 مرت و4x100 مرت للتتابع(، وأمينات 
جامل )سباق 400 مرت حواجز(، وينفرد 

)سباق 3 آالف مرت موانع(.

ويع��ود الظهور األخ��ري ملنتخب ألعاب 
القوى ببطولة كأس القارات يف النسخة 
املاضي��ة الت��ي اقيمت ع��ام 2014 يف 
مدين��ة مراك��ش املغربي��ة، حيث تقام 

البطولة كل اربع سنوات.
إىل ذلك، أكد رئيس الوفد بدر نارص أن 
املش��اركة يف بطولة العامل للقارات يأيت 
يف إطار توجيهات سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اتح��اد دول غرب آس��يا أللعاب القوى، 
رئيس االتح��اد البحريني أللعاب القوى 
بالتواجد مبختل��ف البطوالت اإلقليمية 
والقاري��ة والعاملية بهدف زيادة الخربة 
وإتاح��ة الفرصة أم��ام العدائني للتألق 
والربوز وترشيف سمعة اململكة يف هذا 
املحف��ل العاملي والحرص ع��ىل تعزيز 

سمعة ألعاب القوى البحرينية.
وأض��اف بأن اختي��ار القامئ��ة جاء من 
قبل االتحاد الدويل أللعاب القوى وفقا 
ألفض��ل األزمنة التي حققه��ا كل عداء 

يف تخصصه، الفت��ا النظر إىل أن اإلصابة 
حرمت العداءة أولكيمي من املش��اركة 

يف سباق 400 مرت حواجز للسيدات.
وأكد نارص جاهزية املنتخب للمنافسة 
بقوة ترشيف اململكة وقارة آسيا بأفضل 
صورة خصوصا بعد النتائج املرشفة التي 
حققه��ا العدائون والع��داءات يف دورة 

األلعاب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة التي 
بالعاصمة األندونيسية  اختتمت مؤخراً 
جاكرت��ا بإح��راز 25 ميدالي��ة متنوعة 
م��ن بينه��ا 12 ذهبي��ة و6 فضيات و7 
برونزيات، مؤكدا بأن ما حققه املنتخب 
يف ال��دورة يعك��س جاهزيته��م التامة 

لخوض املعرتك العاملي الجديد.
وأضاف نارص “ نخوض منافسات بطولة 
الع��امل للق��ارات بتش��كيلة مكونة من 
ابرز العدائني والع��داءات الذين رشفوا 
الخارجية  املحاف��ل  الوط��ن مبختل��ف 
األلع��اب  دورة  آخره��ا  كان  والت��ي 
اآلس��يوية، وهدفنا ه��و تحقيق افضل 
النتائج واملس��تويات الت��ي تليق مبكانة 
ألع��اب الق��وى البحريني��ة خصوصا يف 
ظل الدع��م والرعاية الت��ي يحظى بها 
االتحاد من س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة..”، متمنياً أن تتكلل املشاركة 
بنتائ��ج ايجابية تتناس��ب م��ع املكانة 
املرموقة التي باتت تحى بها أم األلعاب 

البحرينية عىل كافة املستويات.

بوفد يضم 8 عدائين يترأسه بدر ناصر

ألعاب القوى يغادر للمشاركة ببطولة العالم للقارات
الرفاع           االتحاد البحريني أللعاب القوى

بدر ناصر

من لقاء منتخبنا والفلبينمنتخبنا الوطني لكرة القدم

جانب من االجتماع األخير للجنة التحضيرية للمنتدى الرياضي

سلمان بن إبراهيم يترأس 
اجتماع لجنة التطوير الدولية

وصل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
نائب رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 

الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة إىل 
مدينة زيوريخ السويرسية التي يرتأس 

فيها اجتامع لجنة التطوير إحدى اللجان 
الدامئة يف االتحاد الدويل لكرة القدم والذي 

سيعقد مبقر )الفيفا( اليوم )الجمعة(.
وسيتم يف االجتامع استعراض سري العمل 

يف برنامج )الفيفا( املتقدم للتطوير والذي يوفر متويل املشاريع 
التطويرية لالتحادات الوطنية والقارية، كام يتضمن جدول األعامل 

استعراض منجزات برامج التطوير املتنوعة خالل الشهور املاضية 
ومناقشة آليات تنفيذ خطط وبرامج التطوير املعدة من االتحاد 

الدويل والتي تراعي مختلف جوانب املنظومة الكروية يف االتحادات 
الوطنية، باإلضافة إىل مساندة املشاريع التطويرية لالتحادات 

القارية يف شتى املجاالت.
وتضم لجنة التطوير الدولية التي يرتأسها الشيخ سلامن بن 

إبراهيم آل خليفة يف عضويتها كال من نائب الرئيس ليديا نيسيكريا 
)بوروندي(، واألعضاء: إيريك البرادور)بورتوريكو(، ميا هام)الواليات 

املتحدة(، جيان زهانغ)الصني الشعبية(، بورسالف ميخايلوف 
)بلغاريا(، سيتا سانغاري )بوركينا فاسو(، ارتورو صالح )تشييل(، 

جريغ كالرك )انجلرتا(، جامل مالينزي)تنزانيا(، المربت مالتوك 
)فانوتاو(، صويف بياال )الكامريون(، اريسوا رازافيرتميو)مدغشقر(، 

أندي سميث)نيوزلندا(، تيوفيلو كوبيالس )بريو(، دوايت يورك 
)ترينيداد وتوباغو(، ليىل تيجمو -ريدي )تركيا(.

سلمان بن إبراهيم

فتح االتحاد البحريني للبلياردو 

والسنوكر باب التسجيل أمام الراغبني 

يف املشاركة يف البطولة التصنيفية 

للبلياردو يف نسختها الثالثة يف العام 

2018، والتي من املقرر أن تقام يف 

صابة كيو إن باملنامة، ابتداًء من 

التاسع مع شهر سبتمرب الجاري، 

ويشارك يف البطولة أبرز الالعبني 

املحليني للمنافسة عىل اللقب.

وأكد نائب رئيس االتحاد البحريني 

للبلياردو والسنوكر منذر جواد 

البرصي أنه عىل غرار ما هو معمول 

به يف منافسات السنوكر فإن متوسط 

التصنيف الرتاكمي الذي يحققه 

الالعب يف البطوالت التصنيفية الثالث 

سيكون معيار اختيار ممثيل املنتخب 

الوطني يف املسابقات الخارجية، 

مضيفاً: “نعمل مبثل هذه اآللية منذ 

سنوات، وهي التي تضمن اختيار 

األفضل بعيداً عن األسامء وتاريخ 

الالعب، فمن يحقق أعىل التصنيفات 

يف البطوالت املحلية سيكون ضمن 

املنتخب املمثل للمملكة خارجياً”، 

يذكر أن منتخبنا الوطني للعبة تنتظره 

مشاركة مهمة مطلع شهر نوفمرب 

املقبل، من خالل البطولة الخليجية 

املجمعة التي ستقام يف العاصمة 

الُعامنية مسقط.وأشاد البرصي 

باملستوى الفني للنسختني السابقتني 

من البطولة التصنيفية للبلياردو يف 

العام الحايل، مبيناً بأن التوقعات 

تشري إىل أن النسخة الثالثة ستعرف 

ارتفاع آخر يف النسق واملستوى العام 

لالعبني، وهو ما سينعكس بالتأكيد 

عىل التصنيفات الرتاكمية، متمنياً كل 

التوفيق للمشاركني.

كام وأعلن االتحاد عن أن آخر موعد 

للتسجيل سيكون السابع من الشهر 

الجاري، مشرياً إىل أنه لن يتم قبول أي 

مشارك بعد املوعد املحدد، وأن عىل 

الالعبني تسديد رسوم االشرتاك الرمزية 

والبالغة 3 دنانري، وأن األمر يطبق عىل 

الجميع ولن يكون هنالك أي استثناء، 

يف الوقت الذي تم رصد جوائز 

مالية ألصحاب املراكز األربعة األوىل 

بواقع 400 دينار للبطل و200 دينار 

للوصيف و100 دينار لصاحب املركز 

الثالث وأخرياً 50 دينار للرابع.

ومن املقرر أن تقام قرعة البطولة 

التصنيفية يف نسختها الثالثة يف متام 

الساعة السادسة من مساء يوم 

السبت املقبل املوافق للثامن من 

شهر سبتمرب الجاري يف صابة كيو 

إن باملنامة، بتواجد ممثيل االتحاد 

إىل جانب الالعبني املشاركني، يف حني 

عىل الراغبني يف املشاركة التواصل مع 
السيد نبيل سعيد عىل الرقم التايل 
39840290 أو التسجيل مبارشة يف 

صالة البطولة.

منذر جواد البصري

بدء التسجيل في تصنيفية البلياردو الثالثة
اتحاد البلياردو والسنوكر



ت��وج رئي��س االتح��اد البحريني 
للبولينج أحمد النعيمي وبحضور 
بقية أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
البحرين��ي للبولين��ج أفراد فريق 
ن��ادي الحال��ة أبط��اال ملس��ابقة 
دوري األندية للبولينج للموس��م 
يف  وذلك   2018-2019 الري��ايض 
ي��وم التتوي��ج الخاص مبس��ابقة 
الدوري، والذي شهد أيضا تتويج 
الفائزي��ن باملراك��ز األوىل لكأس 
األس��اتذة، والتي أقيمت مس��اء 
أمس األول عىل صالة مركز أرض 

املرح للبولينج.
وج��اء تتويج أف��راد فريق نادي 
األندي��ة  دوري  ب��درع  الحال��ة 
للبولينج عن جدارة واس��تحقاق 
أنه��ى  بعدم��ا  املوس��م  له��ذا 
منافسات بطولة الدوري متصدرا 
من��ذ الج��والت األوىل للبطول��ة 
وحافظ ع��ىل صدارته حتى ختام 
الجولة األخرية من الدوري، حيث 
جم��ع 92 نقطة يف مبارياته التي 
لعبه��ا ذهابا وإيابا، متفوقا بذلك 
ع��ىل منافس��ه وحام��ل اللق��ب 
فريق ن��ادي الرفاع الرشقي الذي 
حل ثاني��ا برصيد 78 نقطة، بينام 
جاء فري��ق نادي املنامة يف املركز 

الثالث من البطولة.
ك��ام أقيمت مس��اء أم��س األول 
املرحلة النهائية لكأس األس��اتذة 

ملس��ابقة الدوري، والذي ش��ارك 
فيه��ا 12 العب��ا حقق��وا أفض��ل 
املع��دالت يف املرحل��ة األوىل من 
نادي  املسابقة، واس��تطاع العب 
الحال��ة “إميرس��ون” أن يف��رض 

الختامي��ة،  الجول��ة  يف  إيقاع��ه 
وحق��ق كأس املركز األول بجدارة 
عىل حساب منافسه العب نادي 
الرف��اع الرشق��ي ع��ي املاص يف 
املب��اراة النهائي��ة. وجاء مش��وار 

تأهل “إميرسون” للمباراة النهائية 
بعدما تصدر الجول��ة الثانية من 
املس��ابقة مبجموع نق��اط وقدره 
1293 نقط��ة، ليتأهل مبارشة إىل 
املباراة النهائية، بينام لعب العب 

املنام��ة “جان ميدي��ل” الحاصل 
عىل ثاين أفضل مجم��وع وقدره 
1248 نقط��ة م��ع الع��ب نادي 
الرفاع الرشقي عي املاص الحاصل 
ع��ىل ثالث أفضل مجموع وقدره 

1246، واستطاع األخري أن يتوفق 
عىل منافس��ه ويتأه��ل للمباراة 
التي حسمها “إميرسون”  النهائية 

لصالحه بواقع 210-188.
كأس  مباري��ات  خت��ام  وبع��د 
األس��اتذة، تفضل أحمد النعيمي 
األوىل  باملراكز  الفائزي��ن  بتتويج 
الدوري واألساتذة، حيث  لبطولة 
س��لم أف��راد فريق ن��ادي الحالة 
امليداليات الذهبية ودرع الدوري، 
وس��لم أفراد فريق ن��ادي الرفاع 
الرشقي امليداليات الفضية، بينام 
قام بتس��ليم امليداليات الربونزية 
ألف��راد فريق ن��ادي املنامة. كام 
س��لم كأس املركز األول وامليدالية 
الذهبية ملسابقة األساتذة لالعب 
وسلم  “إميرس��ون”،  الحالة  نادي 
امليدالي��ة الفضي��ة وجائزة املركز 
الثاين لالعب نادي الرفاع الرشقي 
عي املاص. ك��ام تم تكريم العبة 
نادي البحرين نورة ماجد؛ كونها 
الالعب��ة الوحي��دة م��ن العنرص 
موس��م  يف  املش��اركة  النس��ايئ 
البولينج 2019-2018، حيث قام 
النعيم��ي بتكريم الالعبة؛  أحمد 
تقديرا م��ن مجلس إدارة االتحاد 
املستوى  عىل  للبولينج  البحريني 
الفن��ي املتمي��ز ال��ذي قدمته يف 

مسابقتي الدوري واألساتذة.

للبولينج األن���دي���ة  ل����دوري  ب��ط��ا  “ال��ح��ال��ة”  ي��ت��وج  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الع�������ب ال����ح����ال����ة إي�����م�����رس�����ون ف�������از ب�����ك�����أس األس�����ات�����ذة

اتحاد البولينج

رفع رئيس اللجنة النوعية الدامئة 
للش��باب والرياض��ة النيابية عي 
عي��ى بوفرس��ن، أس��مى آي��ات 
التهاين والتربيكات اىل مقام عاهل 
الب��الد صاحب الجاللة امللك حمد 
ب��ن عيى آل خليفة ، واىل  رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل 
العهد نائ��ب القائد األعىل النائب 
ال��وزراء  مجل��س  لرئي��س  األول 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 
ب��ن حم��د آل خليفة ، مبناس��بة 
املتمثل  املرشف  التاريخي  اإلنجاز 
يف حصول مملكة البحرين عىل 26 
اململكة  متنوعة وحصول  ميدالية 
عىل املركز الحادي عرش يف س��لم 
الرتتيب العام بني الدول اآلسيوية 
واملركز األول عربياً بدورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرش باندونيسيا. 
وهنأ رئيس اللجنة بوفرسن بهذه 
املناسبة ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
االسرتاتيجية  الخطط  عىل  خليفة، 
التي أطلقها س��موه  واملب��ادرات 
لالرتقاء باملنتخب��ات الوطنية من 
الرياضية  أجل استمرار اإلنجازات 
للمملكة، وأن ما تحقق يف األسياد 
جاء مث��رة للمبادرة الت��ي أطلقها 
وكذلك  “استجابة”  لربنامج  سموه 
“عام الذهب”، ومبادرات س��موه 
الكث��رية لتطوي��ر ورق��ي الرياضة 

البحرينية. 
وأك��د رئي��س اللجن��ة بوفرس��ن، 
أن ه��ذا اإلنجاز الري��ايض املتميز 
يعك��س م��ا ُيحظ��ى ب��ه القطاع 
مملك��ة  يف  والري��ايض  الش��بايب 
البحري��ن م��ن دع��م ومس��اندة 
وم��ؤازرة م��ن القيادة الرش��يدة، 
وحرصها عىل تهيئة السبل الكفيلة 
لتمثيل مملكة البحرين املرشف يف 
كافة املحاف��ل الرياضية، وقال إن 

ما حققته اململكة يف هذا املحفل 
القاري جاء مثرة للدعم املس��تمر 

واملنظم من قيادة اململكة. 
وأش��اد رئيس اللجنة  بوفرس��ن، 
إدارة  ملجل��س  الفع��ال  بال��دور 
االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، وبالجهود الكبرية التي 

يبذلونها يف سبيل ترشيف مملكة 
الرياضية،  املحاف��ل  يف  البحري��ن 
وتحقي��ق الكث��ري م��ن اإلنجازات 
الت��ي ج��اءت نتيج��ة للتخطيط 

االسرتاتيجي. 
 ورفع رئيس اللجنة عي بوفرسن 
أس��مى آيات الته��اين والتربيكات 
لكرة  البحرين��ي  االتح��اد  لرئيس 
اليد، ع��ي عيى إس��حاقي، عىل 
اإلنج��از ال��ذي حقق��وه العب��وا 
الي��د  الوطن��ي لك��رة  املنتخ��ب 
بالحصول ع��ىل امليدالية الفضية، 
مش��يداً مب��ا قدموه من مس��توى 
فني راقي خالل مباريات األسياد، 
والذي ين��م عىل حس��ن اإلعداد 
م��ن النواح��ي املهاري��ة والبدنية 
والخططي��ة والعوام��ل النفس��ية 
م��ن  املزي��د  والعقلي��ة، ومتن��ى 
اإلنج��ازات للرياض��ة البحريني��ة 
يف ظ��ل العهد امليم��ون لصاحب 

الجاللة امللك.

رف��ع رئيس مجل��س إدارة النادي 
األهي خال��د كانو أس��مى آيات 
التهاين والتربيكات إىل عاهل البالد 
جالل��ة امللك حمد ب��ن عيى آل 
خليفة، وإىل رئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املل��يك األم��ري خليفة بن 
سلامن آل خليفة، وإىل ويل العهد 
نائ��ب القائد الع��ام النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري س��لامن بن 
حمد آل خليفة، مبناسبة اإلنجازات 
التاريخية ململكة البحرين يف دورة 
الثامنة عرشة،  األلعاب اآلس��يوية 
والتي اختتمت مؤخرا يف العاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا، وحققت فيها 
مملكتن��ا الغالي��ة نتائ��ج متميزة 
بحصولها عىل املرك��ز األول عربيا 
بع��د حص��د 26 ميدالي��ة ملونة، 
عالوة عىل اإلنجاز غري املس��بوق 
ملنتخب الرجال بف��وزه بامليدالية 
تحققها  نتيج��ة  كأب��رز  الفضي��ة 

لعبة جامعي��ة عىل صعيد دورات 
األلعاب األوملبية.

وقال خالد كانو إن الرعاية الكبرية 
ال��ذي يناله القط��اع الريايض من 
ل��دن عاه��ل البالد جالل��ة امللك 
وفق اس��رتاتيجية ورؤى س��ديدة 
ومب��ا يتوافق مع عم��ل الحكومة 
الرش��يدة برئاس��ة س��مو رئي��س 
الوزراء، ودعم ومؤازرة س��مو ويل 
العه��د كان ل��ه األث��ر البالغ فيام 
وصل��ت إليه الرياض��ة البحرينية 
من مكانة متميزة عىل الصعيدين 
القاري والدويل، وأصبح للش��باب 
البحرين��ي الفخ��ر يف ترجمة هذا 

الدعم إىل واقع ملموس.
وهنأ رئيس الن��ادي األهي ممثل 
الخريية  لألع��امل  املل��ك  جالل��ة 
املجلس  الش��باب، رئيس  وشؤون 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

به��ذه اإلنجازات املرشف��ة، وقال 
إن قيادة س��موه للجن��ة األوملبية 
البحرينية والخط��ط التي يقدمها 
الرياضي��ة  لالتح��ادات  س��موه 
س��اهمت يف حص��د املزي��د من 
املكاس��ب للرياض��ة البحريني��ة، 
موفي��ا بالوع��د بأن يك��ون العام 

2018 عام��ا للذهب البحريني يف 
مشاركته كافة وتواجده الخارجي

كام هنأ خالد كان��و النائب األول 
لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة، رئيس االتحاد البحريني 
لكرة أللعاب القوى س��مو الشيخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليفة، عىل 
القف��زة النوعي��ة الت��ي حققته��ا 
لعب��ة ألعاب القوى يف مش��اركتها 
باألس��ياد، وقال إن ه��ذه النتائج 
تعكس حجم الجهود التي يبذلها 
س��موه من أجل االرتقاء بأنشطة 
االتحاد وبرامجه يف تحقيق املزيد 
م��ن اإلنج��ازات املرشف��ة الت��ي 
وضعت اس��م البحري��ن يف موقع 
الص��دارة الدولي��ة، مؤك��داً ثقته 
الكب��رية يف أن تتواصل اإلنجازات 
ململك��ة  الرياضي��ة  واملكاس��ب 
البحري��ن طاملا أنه��ا تحظى بهذا 
القدر من االهت��امم والرعاية من 

جانب قادة البالد.

بوفرسن: إنجازات “األسياد” ثمرة “استجابة” و “عام الذهب”

كانو: الرياضة البحرينية اكتسبت مكانة دولية متميزة

علي بوفرسن

خالدكانو

... ويسلم إيمرسون كأس األساتذة 

... ويكرم العبة البحرين نورة ماجد

النعيمي يسلم درع الدوري لفريق الحالة

... ويكرم علي الماص بجائزة المركز الثاني

محمد بن إبراهيم يهنئ 
بإنجازات أسياد جاكرتا

صقر بن سلمان يجتمع مع رئيس 
االتحاد األميركي للرياضات الجامعية

املركز االعالمي – اتحاد السباحة: قدم عضو 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية البحرينية 
رئيس االتحاد البحريني للسباحة الشيخ 

محمد بن إبراهيم آل خليفة نيابة 
عن مجلس ادارة االتحاد اسمى التهاين 

والتربيكات إىل مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيى آل خليفة، 
وإىل رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، وإىل ويل العهد نائب القائد األعىل 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة، وذلك مبناسبة االنجازات التاريخية التي حققتها 
بعثة مملكة البحرين يف النسخة الثامنة عشوة من دورة االلعاب 

اآلسيوية التي اقيمت يف العاصمة االندونيسية جاكرتا، حيث حققت 
البعثة 26 ميدالية ملونة وضعت اململكة يف صدارة الدول العربية، 

متاشياً عاى شعار “الذهب فقط”.
وأشاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة باالنجازات البحرينية يف 
دورة األلعاب اآلسيوية واصفاً إياها بالتاريخية، مشرياً إىل أن جهود 
اللجنة األوملبية برئاسة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، هي التي ساهمت بجانب االتحادات الوطنية يف 
تحقيق مثل هذه االنجازات التي يشار لها بالبنان.

بتوجيهات من ممثل 
جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون 
الشباب رئيس 

املجلس االعىل الشبايب 
والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة اجتمع الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة املرشف عىل 
مرشوع الرياضة الجامعية الوكيل املساعد للمراكز والهيئات الشبابية 
مع رئيس االتحاد االمرييك للرياضات الجامعية مارك امريت حيث نقل 

له تحيات سموه. 
 حرض االجتامع راشد عبداللطيف الزياين عضو مجلس ادارة اللجنة 

األوملبية البحرينية وتم خالل االجتامع االطالع عىل التجربة االمريكية 
يف ادارة جميع شؤون الرياضة يف الجامعات االمريكية البالغ عددها 

اكرث من 1100 جامعة ونصف مليون تلميذ ريايض، وتم خالل 
االجتامع مناقشة سبل فتح مجاالت مختلفة يف التعاون املشرتك 
لتأسيس املنظومة الرياضية املثالية للرياضة يف جامعات مملكة 

البحرين التي تستهدف منو العنرص الشبايب يف الرياضة من خالل 
العلم والعدالة ومنط حياة صحية.
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محمد بن إبراهيم 

جانب من اللقاء
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تنطل��ق اليوم )الجمعة( عند الس��اعة 
3 عرصا مبجمع “الس��يف” منافس��ات 
الوزن الخفيف من التصفيات التأهيلية 
للنس��خة الثانية من بطولة أقوى رجل 
بحريني، والتي تقام تحت رعاية النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة تحت ش��عار “خلك 
وحش”، والتي تستمر منافساتها حتى 
يوم غد السبت، إذ وجه سموه بإقامتها 
لتكون الدور املؤهل للمتسابقني الذين 
األوىل  املراك��ز  تحقي��ق  ينجح��ون يف 
بجمي��ع األوزان، للمنافس��ات النهائية 
م��ن البطول��ة والتي س��تقام يف الفرتة 
21 - 23 فرباي��ر 2019، حي��ث ت��أيت 
هذه البطول��ة ضمن املب��ادرات التي 
أطلقها س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليفة والهادفة لدعم الش��باب يف 
املجال الريايض واإلنساين، حيث سيتم 
تخصيص ري��ع البطول��ة لدعم مرىض 

الرسطان.
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة أن الجهود مستمرة 
يف دع��م مكانة مملكة البحرين كدولة 
الرياضية،  األلع��اب  ملختل��ف  حاضنة 
والذي يزيد من رصيدها عىل املستوى 
العامل��ي، يف أنها إحدى الدول املتطورة 
يف املج��ال الريايض بفضل ما تش��هده 
الرياضة من رعاية ودعم متواصلني من 
لدن عاهل البالد جاللة امللك حمد بن 

عيىس آل خليفة، والذي انعكس بصورة 
إيجابية عىل تطوير الرياضة البحرينية.
وأضاف س��موه أن الرياض��ة باململكة 
لالرتق��اء  تطويري��ا  ح��راكا  تش��هد 
مبس��توياتها نح��و أفض��ل املع��دالت، 
وذلك من خ��الل الجهود املتميزة التي 
يبذله��ا ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، يف ترجمة رؤى وتوجيهات 
اإلس��رتاتيجيات  ع��رب  الب��الد  عاه��ل 
والخطط والربامج التي يطلقها س��موه 
للنه��وض بهذا القط��اع الحيوي، الذي 
يش��هد مش��اركة واس��عة م��ن جانب 
الش��باب البحريني، ال��ذي برهن عىل 
القدرات الكبرية التي ميتلكها يف تحقيق 
نتائج واإلنج��ازات املرشفة يف مختلف 

اإلقليمي��ة  واملش��اركات  البط��والت 
والقارية والدولية.

وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة “إن بطول��ة أق��وى رج��ل 
بحريني الت��ي وجهنا بإقامتها يف فرباير 
امل��ايض، تعت��رب واحدة م��ن البطوالت 
املستحدثة عىل مستوى املنطقة، والتي 
حرصنا عىل اس��تقطابها وتنظيمها عىل 
الش��كل الذي تدفع البحرين لالنضامم 

ملجموعة الدول بالعامل الس��باقة التي 
ُتنظم مثل هذا الن��وع من الرياضات، 
التي تعتمد عىل اللياقة البدنية والقوة 
الجس��امنية والحركي��ة وق��وة التحمل 
والرتكيز الذهن��ي يف وقت واحد، فكل 
ذل��ك يس��اهم يف تكوين جيل ش��بايب 

يتمتع مبقومات الريايض املثايل”.
وأوضح سموه: “البطولة شكلت إحدى 
أهم املب��ادرات الت��ي أطلقناها لدعم 

وتشجيع الشباب عىل مامرسة الرياضة 
مبختلف أنواعها. بهدف إبراز قدراتهم 
وطاقاتهم الكتشاف مزيد من املواهب 
الرياضي��ة الت��ي ميكن االس��تفادة من 
إمكاناتها ع��ىل مس��توى الرياضة من 
جهة، وم��ن جهة أخ��رى تعزيز ثقافة 
أن تك��ون الرياض��ة جزءا رئيس��ا من 
حياة األفراد؛ لينعموا بالصحة والجسم 
الس��ليم، والت��ي تبعدهم ع��ن الحياة 

الروتينية وتقيهم رش األمراض”.
وختم س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة حديثه، قائ��ال: “نتطلع أن 
يقدم املش��اركون املستويات القوية يف 
هذه التصفيات الت��ي تزيد من اإلثارة 
والحامس��ة والتشويق يف هذه املرحلة، 
املش��وار  ومتنحه��م فرص��ة مواصل��ة 
متمنيا  بالبطولة”،  النهائية  باملنافسات 
س��موه يف الوق��ت ذات��ه كل التوفيق 

والنجاح لجميع املشاركني.
 

التسجيل والوزن الرسمي 
والفحص الطبي

شهد يوم أمس الخميس املرحلة األوىل 
م��ن التصفيات، وهي قيام املش��اركني 
بالفحص الطبي والفحص الرسمي للوزن 
وإمتام عملية التس��جيل يف الكشوفات 
النهائية يف األوزان “الخفيف، املتوسط 
املعتمدة لهذه  للمس��ابقات  والثقيل” 

املرحلة.

انطالق تحدي الوزن الخفيف لبطولة أقوى رجل بحريني 2 اليوم
اليوم األول للبطولة شهد الفحص وتثبيت التسجيل

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

جانب من مرحلة الوزن والتسجيل في اليوم األول سمو الشيخ خالد بن حمد

تتحدد هوية املتأهلني إىل الدور 
نصف النهايئ اليوم من خالل 

مبارايت الدور ربع النهايئ لدوري 
املراكز الشبابية الثاين لكرة القدم، 

والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب 
والرياضة.

ويجمع اللقاء األول فريق مركز 
شباب أبوقوة وفريق مركز شباب 

سلامباد، أبوقوة تأهل إىل الدور ربع 
النهايئ بحلوله يف املركز األول عىل 
املجموعة األوىل برصيد 16 نقطة 
جمعها من 5 انتصارات وتعادل 

واحد وخسارة واحدة أيضا يف 
مجموعة صعبة جدا، وسجل العبوه 

21 هدفا يف 7 مباريات، وتلقت 
شباكه 4 أهداف فقط.

يف املقابل، فإن فريق مركز شباب 
دمستان تأهل إىل الدور ربع النهايئ 

تخىل عن الصدارة ُمجربا بعد 
الخسارة من فريق نادي بوري 2/1 

يف الجولة السابعة األخرية ضمن 
مباريات املجموعة الرابعة؛ ليتجمد 

رصيده عند 16 نقطة جمعها 5 
انتصارات وتعادل وخسارة، وسجل 

دمستان 22 هدفا، واستقبل 8 
أهداف.

ويف الساعة 7:30 يلتقي فريقا 
نادي بوري ومركز شباب سافرة 
لتحديد الطرف الرابع يف الدور 

نصف النهايئ، وكان بوري قد 
تصدر املجموعة الرابعة برصيد 18 
نقطة، إذ فاز يف 7 مباريات وخرس 

واحدة ومل يتعادل وسجل 24 هدفا، 
واستقبل 5 أهداف فقط.

يف املقابل، فقد تأهل فريق مركز 
شباب سافرة يف املركز الثاين عن 

املجموعة األوىل بنفس رصيد بطل 
املجموعة أبوقوة، فقد أحرزا 16 

نقطة، وسجل العبو سافرة 16هدفا، 
واستقبلوا 5 أهداف.

كاظم: سنفتقد بعض 
الالعبين

قال العب نادي بوري حسن كاظم 

إن اللقاء اليوم أمام مركز شباب 

سافرة يحمل أهمية كربى؛ ألن 

الفوز فيه سينقل الفريق إىل الدور 

نصف النهايئ، وسيقرتب بوري من 

تحقيق درع الدوري يف أول مشاركة 
للفريق.

وأضاف كاظم: سيغيب عنا بعض 
الالعبني املهمني، إال أننا ال نقف 

عند أمر معني، وسنواصل جهودنا 
يف الدوري لالقرتاب أكرث من الهدف 
املأمول، والفوز بدرع الدوري أحد 

أهم تلك األهداف، ونعرف صعوبة 

املهمة، ففريق سافرة تأهل عن 
مجموعة صعبة تضم بطل الدوري 
والسوبر يف النسخة األوىل، وهو ما 
يعني قوته ومتيزه، وعلينا أن نضع 

له ألف حساب.
وبنينّ كاظم أن فريقه ينبغي له أن 

يدرس املنافس جيدا يف الدقائق 
األوىل قبل السعي إىل فرض أسلوبه، 

منوها إىل أن العبي سافرة يشتاقون 

إىل التأهل إىل الدور نصف النهايئ، 

ومن ثم النظر إىل بلوغ املباراة 

النهائية، لذلك سيكون الحامسة 

واالندفاع عنوانا للمباراة.

قائد: مباراة بوري من أصعب 
اللقاءات

اعترب العب فريق مركز شباب 

سافرة فهد قائد املباراة ضد فريق 

نادي بوري من أصعب املباريات 

لصعوبة التعويض يف لقاءات أخرى 

كام يحدث يف األدوار التمهيدية.

وقال قائد: تأهل فريقنا ثاين 

املجموعة بالتساوي مع مركز شباب 

أبوقوة بطل املجموعة األوىل، وخرج 

مركز شباب السهلة الشاملية من 

الدوري رغم تساويه معنا ومع 

أبوقوة بالرصيد نفسه، وهو ما 

يعطي مؤرشا عىل قوة املجموعة 

وصعوبتها، لذلك سنواصل عىل 

املنوال نفسه، فالجدية والقوة يف 

األداء سيكونان حارضين.

وأضاف قائد: مواجهة فريق مثل 

نادي بوري يتطلب حضورا ذهنيا 

منذ الدقيقة األوىل؛ حتى ال يستغل 

العبو بوري الوضع، إذ إن الغفلة 

للحظات قد تكلف الفريق اليشء 

الكثري.

فريق نادي بوري

فريق مركز شباب أبوقوة

فريق مركز شباب دمستان

فريق مركز شباب سافرة

“حامل اللقب” يالقي دمستان... وبوري يواجه سافرة
في الدور ربع النهائي لـ “دورينا”
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)وكاالت(: ق��ال توين كروس إن زميله 
يف املنتخب األملاين لكرة القدم لريوي 
س��اين العب مانشسرت س��يتي يجب 
علي��ه تغيري ترصفاته إلظهار إمكاناته 
الحقيقي��ة ويصبح مؤثرا م��ع ناديه 

وبالده.
وعاد ساين، الذي استبعد من تشكيلة 
أملاني��ا التي ودع��ت كأس العامل من 
إىل  روس��يا،  يف  املجموع��ات  دور 
منتخب بالده بعدما استدعاه املدرب 
يواخيم لوف ملواجهة فرنسا يف دوري 
األمم األوروبية وأش��ار كروس إىل أن 
الالعب البالغ عمره 22 عاما يجب أن 

يظهر رغبة أكرب.
وأبل��غ كروس الصحافي��ن ”يف بعض 
األحيان تش��عر أن لغة جسد لريوي 
واحدة طيلة الوقت سواء كنا نفوز أو 

نخرس. يجب عليه تغيري ذلك”.
واضاف: ”إن��ه ميلك كل يشء ليصبح 
العب��ا ب��ارزا لكن يف بع��ض األحيان 

يج��ب أن تبلغه أن عليه تقديم أداء 
أفضل“.

وأحرز ساين 10 أهداف يف 32 مباراة 

يف مس��رية س��يتي نحو حصد اللقب 
يف املوس��م املايض لكنه مل يس��تطع 
الحف��اظ ع��ى مكان��ه يف تش��كيلة 
املدرب بيب جوارديوال األساس��ية يف 

املوسم الحايل.
واس��تبعد س��اين من الفوز 1-2 عى 
نيوكاس��ل يونايتد يف الدوري السبت 
املايض لكن جوارديوال نفى أن يكون 

األمر ألسباب انضباطية.
وتاب��ع ك��روس ”األم��ر الواض��ح أن 
س��اين ميلك الكفاءة والرسعة بقدمه 
اليرسى. قدم أداء مذهال مع س��يتي 
يف املوس��م املايض لك��ن بيب يواجه 
املش��كلة ذاتها يف الوقت الحايل. إنه 

يحاول استخراج أفضل ما لديه“.
وأضاف ”عندما يقدم أداء رائعا ميكن 

أن يكون مؤثرا للغاية“.

)وكاالت(: تبعد كل من سريينا وليامز 
التي تس��عى ملعادل��ة الرقم القيايس 
بحصد لقبه��ا 24 يف البطوالت األربع 
الك��ربى والياباني��ة املوهوبة نعومي 
اوس��اكا بف��وز واحد م��ا ميكن أن 
تكون مباراة نهائية مثرية ملنافس��ات 
املفتوحة  ام��ريكا  ببطولة  الس��يدات 

للتنس.
وتقف الالتفية انستاس��يا سيفاستوفا 
بن س��ريينا وبلوغها املباراة النهائية 
للم��رة التاس��عة يف ام��ريكا وتلتقيان 
باستاد ارثر اش قبل أن تلعب اوساكا 
ضد ماديسون كيز وصيفة البطلة يف 

.2017
البالغ عمرها 20  وأرس��لت اوس��اكا 
عاما تحذيرا عندما س��حقت ليس��يا 
تس��ورنكو 1-6 و1-6 يف دور الثانية 
وستس��عى للثأر من كيز التي تغلبت 
عليها عى مالعب فالشينج ميدوز يف 

.2016
ورغم الطقس شديد الحرارة مل تشعر 
س��ريينا الفائزة باللقب س��ت مرات 
باإلره��اق يف بلوغه��ا دور الثاني��ة 
وستكون مرش��حة بقوة للتغلب عى 

سيفاستوفا املصنفة 19.
ومل يس��بق أن لعب��ت س��ريينا ض��د 
منافس��تها الالتفية لكنه��ا عى دراية 
بأس��لوب الالعبة البال��غ عمرها 28 

عاما املتنوع.
وقالت سريينا املصنفة 17 ”شاهدتها 
تلعب كثريا. إنها تقدم أداء جيدا منذ 
فرتة طويلة. لذا فأنا أعرف أس��لوبها 

جيدا. وبالتأكيد هي تعلم أسلويب.
”إنها العب��ة ترد الكثري م��ن الكرات 
وه��ذا أمر يجب أن أكون مس��تعدة 

له“.
وأث��ارت سيفاس��توفا، الت��ي اعتزلت 
لنح��و عامن يف 2013 بعد مش��اكل 
يف الظهر والعض��الت، اإلعجاب منذ 
عودته��ا ونال��ت اللق��ب الثالث يف 
مسريتها يف بوخارست يف العام الحايل.
وبلغت الالعبة الالتفية دور الثانية 

يف نيويورك للعام الثالث عى التوايل 
وأخرج��ت س��لون س��تيفنز حامل��ة 
اللق��ب لتصل إىل ال��دور قبل النهايئ 
ألول م��رة يف إحدى البطوالت األربع 

الكربى.
ورغ��م ابتعاده��ا بفوزي��ن عا كان 
أمرا مس��تبعدا منذ س��نوات رفضت 
سيفاستوفا النظر إىل ما بعد مواجهة 

الدور قبل النهايئ.
وقال��ت ”ال أنظ��ر إىل ما ه��و أبعد 
من ذل��ك. أعني أنه م��ا زالت هناك 
مباراة الدور قبل النهايئ. بلغت دور 
الثاني��ة مرت��ن ومل أك��ن أفكر فيا 
ه��و أبعد من ذلك أيضا. املش��وار ما 
زال طويال. البط��والت األربع الكربى 

طويلة للغاية“.
وتح��اول س��ريينا وصيف��ة البطلة يف 
وميبل��دون والت��ي ع��ادت للعب يف 
مارس اذار بعدما وضعت طفلتها يف 
س��بتمرب أيلول عدم الرتكيز عى مدى 
اقرتابه��ا من معادلة رق��م مارجريت 
ك��ورت يف ألق��اب البط��والت األربع 

الكربى.
وفازت سريينا عى التشيكية كارولينا 
بليس��كوفا يف دور الثاني��ة محققة 
انتصاره��ا األول ع��ى واح��دة م��ن 
املصنف��ات الع��ر االولي��ات من��ذ 

عودتها للمنافسات.

)وكاالت(: رمبا يكون إمكان استضافة 
لأللعاب  الجنوبي��ة  القطبية  الق��ارة 
األوملبي��ة الصيفية، أك��رب من تحول 
فورم��وال 1 إىل رياض��ة أوملبية، لكن 
سلس��لة سباقات الس��يارات ترى أن 
األلعاب اإللكرتونية قد تغري كل يشء.
الدولية  األوملبي��ة  اللجنة  واعرتف��ت 
العام امل��ايض باأللع��اب اإللكرتونية 
توزي��ع  وس��يتم  ري��ايض،  كنش��اط 
ميداليات يف األلعاب اآلسيوية 2022.

وهناك مفاوض��ات أيضا مع منظمي 
أوملبياد باريس 2024 بش��أن إمكانية 
مشاركة األلعاب اإللكرتونية كرياضة 

استعراضية.
وأبلغ ش��ون براتش��ز، مدير الحقوق 
التجاري��ة يف فورم��وال 1 روي��رتز، يف 
مقابل��ة مؤخرا أنه بعث برس��الة إىل 
توماس باخ، رئي��س اللجنة األوملبية 
الدولية بعدما أش��ار املسؤول األملاين 
إىل أن األلع��اب اإللكرتونية رمبا يتم 

قبولها يف األوملبياد.
وقال براتشز “قلت له هذا ما نفعله 
فنحن نعيد تشكيل العالمة التجارية 
لفورم��وال 1 ونضغ��ط للوص��ول إىل 
مس��احات مل نختربها م��ن قبل وأود 

الحديث معك حول فورموال 1”.
وأض��اف “أش��دت ب��كل فوائده��ا 
وحقيق��ة أن الس��ائقن االفرتاضي��ن 

يفعلون يف الواقع األشياء نفسها مثل 
الرياضين”.

ومتل��ك فورموال 1 سلس��لتها الخاصة 
للسباقات اإللكرتونية مبشاركة جميع 
ف��رق بطولة العامل العرة باس��تثناء 
فرياري، واجتذبت البطولة االفرتاضية 
63 ألف مشارك يف نسختها األوىل يف 

.2017
ويشارك بعض س��ائقي فورموال 1 يف 
الس��باقات االفرتاضية فيا تم تعين 
بعض املتس��ابقن كس��ائقن ألجهزة 
املحاكاة من أجل مس��اعدة السائقن 

الحقيقين عى الحلبة.
وقال براتش��ز إنه تلقى “لفتة طيبة” 
يف املقاب��ل وح��ر اجت��اع اللجنة 
األوملبي��ة الدولية الخ��اص باأللعاب 
اإللكرتونية يف يوليو قبل سباق جائزة 

أملانيا الكربى.

ويشعر املس��ؤول األمرييك أن اللجنة 
األوملبي��ة الدولية، م��ا زالت تتحدث 
بح��ذر وهن��اك احتالي��ة واح��دة 
وه��ي “أوملبي��اد مس��تقل لأللعاب 
اإللكرتوني��ة ال ترتبط مبوعد األلعاب 
األوملبية نفس��ها”. واالتح��اد الدويل 
للس��يارات عضو يف اتحاد الرياضات 
الدولي��ة املع��رتف بها التاب��ع للجنة 
األوملبية الدولية، ويتوق أيضا لتعزيز 

العالقات.
وكجزء من ذلك، سيتم عرض سباقات 
الكارتن��ج الكهربائي��ة ع��ى هامش 
أوملبياد الشباب باألرجنتن يف أكتوبر.
وأبل��غ زاك ب��راون، رئي��س مكالرين 
رويرتز، أن األلع��اب االلكرتونية هي 
“الج��ذور الجدي��دة” للرياض��ة مع 
وج��ود الكثري من التش��ابه مع العامل 

الحقيقي.

)وكاالت(: اجتهد نوفاك ديوكوفيتش 
م��ن الخ��ط الخلف��ي ليف��وز ع��ى 
االس��رتايل ج��ون ميل��ان 3-6 و6-4 
و4-6 ويصع��د ملواجه��ة الياباين يك 
نيش��يكوري يف ال��دور قب��ل النهايئ 

لبطولة امريكا املفتوحة للتنس.
باللقب  الفائ��ز  وع��اىن ديوكوفيتش 
مرت��ن عى مالعب فالش��ينج ميدوز 
بس��بب الرطوبة العالية باستاد ارثر 
اش لكن��ه حافظ ع��ى هدوئه عى 
أرض امللعب وأنقذ الفرصة الوحيدة 
لك��رس اإلرس��ال ليحص��د املجموعة 

األوىل يف ساعة واحدة.
”)تعرض��ت(  ديوكوفيت��ش  وق��ال 
الختب��ارات كث��رية. نحو 3 س��اعات. 
واآلن نحن يف منتصف الليل. اإلشادة 
تذهب لجون بعد األداء الرائع الذي 

قدمه“.
واعت��اد ميلان ع��ى الطقس الحار 
يف مدينة برزبن التي نش��أ فيها لكنه 
احتاج ملغ��ادرة امللعب عند التعادل 
2-2 يف املجموع��ة الثانية بعدما أبلغ 
الحكم أنه ال يستطيع وضع الكرة يف 
جيبه ألن رسواله مبتل بسبب العرق.
وقال االتحاد االمرييك للتنس يف بيان 
إن ميلان كان يتصبب عرقا بش��كل 
يجع��ل التح��رك ع��ى أرض امللعب 

خطريا للغاية.
كان��ت  ”الرطوب��ة  ميل��ان  وق��ال 
مرتفعة للغاية خالل مباريات الليلة. 
إنه��ا خادعة لكنها واح��دة لكل من 

الالعبن”.
وأض��اف ”ال يوجد أي أع��ذار أو ما 

ش��ابه. س��ألعب يف حام سباحة لو 
حصل��ت عى فرص��ة اللعب يف دور 
الثاني��ة إلح��دى البط��والت األربع 
الك��ربى كل أس��بوع. هذا س��يكون 

ممتعا“.
وعاد ميلان، الذي تغلب عى روجر 
فيدرر يف ال��دور الس��ابق، إىل أرض 
امللع��ب بعد ف��رتة لكن��ه مل يجد ما 
يس��تمتع به ضد إرسال ديوكوفيتش 
وكرس الالعب الرصيب إرس��ال نظريه 
األسرتايل يف الش��وط قبل األخري قبل 
أن يحسم املجموعة يف الشوط التايل.
وشهدت املباراة العديد من الربات 
املتبادلة بن الالعبن إذ تبادال تسديد 

الكرات تس��ع مرات عى األقل يف 57 
مناسبة.

أعاين  ”كن��ت  ديوكوفيتش  وأض��اف 
وهو أيض��ا كان يعاين. قمن��ا بتغيري 
العدي��د م��ن القمص��ان والرساويل 
وكنت أحاول الصم��ود والعثور عى 

طريقة للفوز باملباراة.
”ليس من الس��هل اللع��ب يف هذه 
األج��واء لكنها كانت متش��ابهة لكل 

منا“.
وكرس ديوكوفيتش إرس��ال منافس��ه 
مبك��را يف املجموعة الثالث��ة ليتقدم 
1-3 لكنه فقد تركيزه لفرتة بس��يطة 

ليمنح ميلان فرصة إدراك التعادل.

وحصل الالعب ال��رصيب عى تحذير 
اإلرس��ال  توقيت تس��ديد  النته��اك 
وارتكب خط��أ مزدوجا لتت��اح أمام 

ميلان فرصة كرس اإلرسال.
وخرس ديوكوفيتش إرساله ألول مرة 
بعدما فش��ل يف تس��ديد اإلرسال يف 

الوقت املحدد.
وبع��د رضب��ة أمامية خاطئ��ة أدرك 
ميل��ان التع��ادل 3-3 لكن املصنف 
السادس يف البطولة حصل عى ثالث 
فرص لكرس اإلرسال يف الشوط التايل 
ونجح التقدم من الفرصة الثالثة قبل 
أن يحس��م املب��اراة لصالحه لربة 

خلفية يف ساعتن و48 دقيقة.

ساني مطالب بتغيير السلوك

فورموال 1 اإللكترونيةسيرينا تفكر في سيفاستوفا فقط

ديوكوفيتـش يهـزم الطقـس

ليروي ساني

سيرينا وليامز

نوفاك ديوكوفيتش

هدنة مؤقتة
)وكاالت(: ما يزال مستقبل الالعب الدويل الفرنيس بول 

بوجبا، مجهوالاً يف مانشسرت يونايتد، وسط التكهنات التي 
تشري إىل إمكانية رحيله عن الفريق يف فرتة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة. وقالت صحيفة “مريور” الربيطانية، 
إن مورينيو وبوجبا توصال إىل عقد هدنة مؤقتة تقيض 

بعدم مغادرة الفرنيس يف فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة، 
وتأجيل الحديث عن رحيله إىل الصيف املقبل عى األقل.

وكان مينو رايوال، وكيل أعال بوجبا، قد حاول نقل 
الالعب يف فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية إىل نادي 

برشلونة اإلسباين، الذي ما زال مهتااً بضمه.
وتشري التقارير إىل أن الالعب الفرنيس يفكر يف الرحيل 

عن يونايتد، بسبب الخالفات بينه وبن مورينيو، كا أن 
العروض املقرتحة عليه تثري اهتامه، خاصة إمكانية اللعب 
يف يوفنتوس بجانب كريستيانو رونالدو. وربطت الصحيفة 

اتفاق مورينيو وبوجبا، مبا حدث بن السري أليكس 
فريجسون املدرب األسبق للشياطن الحمر وكريستيانو 

رونالدو، عندما اتفق الطرفان عى تأجيل رحيل الربتغايل 
إىل ريال مدريد ملدة موسم كامل يف العام 2008.

هل يرحل فينيسيوس؟
)وكاالت(: كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن إمكان 
رحيل الربازييل فينيسيوس جونيور العب ريال مدريد، 

خالل االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، إن إدارة ريال مدريد، 

تشعر بالقلق بشأن فينيسيوس، الذي مل يدخل قامئة 
الفريق األول حتى اآلن. ونجح ريال مدريد يف الحصول 

عى خدمات فينيسيوس يف مايو 2017، مقابل 45 مليون 
يورو، وتم االتفاق عى انضامه للفريق يف يوليو 2019، 

مع إمكانية االنضام قبل هذا املوعد بعام وهو ما تم 
بالفعل. وقرر ريال مدريد وضع خطة لتطوير فينيسيوس، 

والذي ميلك إمكانات هائلة، ولكنه يحتاج للتحسن يف 
بعض جوانب اللعب، ولذلك تم تسجيله يف فريق الشباب.

وأضافت الصحيفة “فينيسيوس قد يعود إىل فالمنجو يف 
يناير إذا مل يشارك بشكل مستمر مع الفريق األول، عى 

أن يعود للمليك بعد بنهاية املوسم”.
وأشارت الصحيفة، إىل أن األمور ليست سهلة بالنسبة 

للشاب الربازييل، الذي اعتاد عى اللعب يف استاد 
“ماراكانا” أمام 80 ألف مشجع، واآلن يلعب مع الفريق 

الثاين للمليك يف حضور نحو ألف مشجع فقط”.
وختمت أن جولن لوبيتيجي، مدرب املليك، يهتم بالفوز 

والبطوالت، فيا تتطلع اإلدارة أيضا للتعامل مع ملف 
فينيسيوس، والتوصل لحل يريض جميع األطراف.

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية أن االتحاد اإلسباين لكرة 
القدم، رفض االقرتاح املقدم من رابطة الليجا، بإقامة بعض 

مباريات بطولة الدوري يف الواليات املتحدة األمريكية.
وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن االتحاد اإلسباين 
لكرة القدم لن يعطي الضوء األخر القرتاح رابطة الليغا، 

أن تلعب مباراة يف الواليات املتحدة.
وأضافت أنه من أجل اللعب يف أمريكا، يجب عى رابطة 

الليجا أن تحصل عى إذن من االتحاد اإلسباين الذي يرأسه 
لويس روبياليس. ونوهت أن االتحاد اإلسباين لن يعطي 

املوافقة بلعب مباراة برشلونة وجريونا يف أمريكا، ألنه يعترب 
ذلك قد ير بكرة القدم اإلسبانية يف الفرتة املقبلة.

االتحاد اإلسباني يجهض خطط الرابطة



ي�سه���م فيتامني B-3 يف وقف 
موت اخلاليا الع�سبية الذي يرتافق 
مع داء باركن�س���ون، ح�سبما ك�سفت 
درا�س���ة جديدة تقوده���ا اأملانيا قد 
ت���وؤدي اإلى عالج���ات جدي���دة لهذا 
املر�ض ال���ذي يق�سي على الدماغ. 
ُن�رش تقرير الباحث���ني اأخرًيا يف جملة 

.Cell Reports
ويو�سح الباحثون كيف ي�ساعد 
اأحد اأ�سكال الفيتامني B-3 ُيدعى 
نيكوتينامي���د ريبو�سيد يف احلفاظ 
بتحفي���ز  الع�سبي���ة  اخلالي���ا  عل���ى 
متقدراته���ا، الت���ي ت�س���ّكل مراك���ز 

اإنتاج الطاقة فيها.
وتذك���ر مي�سي���ال ديليدي وهي 
باحثة بارزة �ساركت يف و�سع تقرير 
الدرا�سة وتقود م�ساريع بحث حول 
الدم���اغ يف جامعة توبنغ���ن وجمعية 
هيلمهولتز يف اأملاني���ا “حتّفز هذه 
املادة عملية اأي�ض الطاقة املختلة 
امل�ساب���ة  الع�سبي���ة  اخلالي���ا  يف 

وحتميها من املوت”.
باركن�سون واملتقدرات

داء باركن�سون حالة تزداد �سوًءا 
مب���رور الوقت وتن�س���اأ ب�سبب موت 
اخلاليا الع�سبي���ة )الع�سبونات( يف 
جزء من الدماغ م�سوؤول عن احلركة.

وتنت���ج اخلالي���ا م���ادة كيماوية 
ُتدعى الدوبام���ني توؤدي دوًرا مهًما 
يف التحك���م يف احلرك���ة. وم���ع تقّدم 
املر�ض، يزداد امل�سي، والتن�سيق، 

والتوازن �سعوبة.
باأعرا�ض  املري�ض  ُي�ساب  وقد 
اأخرى، من بينها ا�سطرابات النوم، 
وم�ساكل يف الذاكرة، وتعب، وكاآبة.
ويعي����ض نحو مليون �سخ�ض مع 
داء باركن�سون يف الواليات املتحدة، 
�ض 60 األف حالة جديدة  حيث ُت�سَخّ
كل �سن���ة. وي�س���ود االعتق���اد ب���ني 
العلم���اء اأن هذا املر����ض ينجم عن 

تفاعل بني عوامل وراثية وبيئية.

وحتت���وي كل خلية م���ن خاليانا 
عل���ى مئ���ات احلج���رات ال�سغ���رية 
ُتدع���ى متقدرات وتعم���ل، من بني 
وظائ���ف عدة، عل���ى حتويل الطعام 

اإلى طاقة للخلية.
ومل���ا كان���ت اخلالي���ا الع�سبية 
متلك حاجة اأكرب اإلى الطاقة مقارنًة 
باخلالي���ا االأخ���رى، “فتعتمد ب�سكل 

خا�ض على املتقدرات”.
وُتعت���رب م�س���اكل املتق���درات 
يف  �سائع���ة  خا�سي���ة  الوظيفي���ة 
االأمرا����ض الت���ي ترتافق م���ع موت 
األزهامي���ر،  مث���ل  الدم���اغ،  اأن�سج���ة 
وباركن�س���ون، والت�سل���ب اجلانب���ي 

ال�سموري، وهنتنغتون.
ُتظه���ر  باركن�س���ون،  حال���ة  يف 
الدرا�سات اأن خاليا الدوبامني التي 

متوت حتمل متقدرات مت�رشرة.
اأحد اأ�سباب املر�ض اأم تاأثرياته 

اجلانبية؟
وزمالوؤها  ديلي���دي  وت�ساءل���ت 
عم���ا اإذا كانت املتق���درات املختلة 
“اأح���د  اأو  املر����ض  اأ�سب���اب  اأح���د 

تاأثرياته اجلانبية فح�سب”.
اأخذ الباحثون اأواًل خاليا جلد من 
اأ�سخا����ض يعان���ون داء باركن�س���ون 
 ،GBA ويحمل���ون ن�سًخا م���ن جينة

الت���ي يع���رف الباحثون جي���ًدا اأنها 
تزيد خطر االإ�سابة بهذا املر�ض.

ودفع���وا بعد ذل���ك خاليا اجللد 
اإل���ى الرتاجع اإلى خالي���ا جذعية غري 
نا�سج���ة، ث���م اأرغم���وا ه���ذه اخلاليا 
اجلذعي���ة عل���ى التحول اإل���ى خاليا 
ع�سبية. فاأعرب���ت االأخرية عن خلل 
يف املتق���درات �سبي���ه مبا لوحظ يف 

خاليا دماغ مري�ض باركن�سون.
بغي���ة اختب���ار م���ا اإذا كان م���ن 
املمكن حتفيز منو متقدرات جديدة 
يف هذه اخلاليا، زاد الفريق معدالت 
متي���م االإن���زمي ثنائ���ي نوكليوتيد 

االأدنني واأميد النيكوتني.
وغ���ذى الفري���ق بذل���ك اخلاليا 
ب�سكل م���ن الفيتامني B-3 ُيدعى 
وه���و  ريبو�سي���د،  نيكوتينامي���د 
املرك���ب الطليع���ي لتمي���م االإنزمي 

هذا.
يف  الدرا�س���ة  مع���دو  وي�س���ري 
تقريره���م اإل���ى اأن طالئ���ع ثنائ���ي 
واأمي���د  االأدن���ني  نوكليوتي���د 
به���دف  “اقرُتح���ت  النيكوت���ني 
حت�سني املر����ض والرتاجع االأي�سي 

املرتبط بال�سن”.
واأدت ه���ذه اخلطوة اإلى ارتفاع 
مع���دالت ثنائي نوكليوتيد االأدنني 

واأميد النيكوتني يف اخلاليا، ما قاد 
بدوره اإلى متقدرات جديدة وزيادة 

يف اإنتاج الطاقة.
عل���ى  التج���ارب  واقت����رشت 
التاأث���ريات الت���ي تختربه���ا اخلاليا 
املزروعة يف املخترب. لذلك �سملت 
اخلطوة التالية اختبار هذه العملية 

على كائن حي.
واختار العلماء ذباًبا يعاين خلاًل 
يف جينات GBA الأنه اأُ�سيب اأي�ًسا 
باأعرا����ض باركن�س���ون م���ع تقدم���ه 
يف ال�س���ن وتعر����ض لرتاج���ع خالي���ا 

الدوبامني.
وا�ستخدم الباحثون جمموعتني 
 ،GBA من الذباب تعانيان خلاًل يف
واأ�سافوا الفيتامني B-3 اإلى غذاء 

جمموعة واحدة منهما دون االأخرى.
والحظ الفريق تراجًعا كبرًيا يف 
عدد اخلاليا الع�سبية امليتة، ف�ساًل 
ع���ن احتف���اظ الذباب ال���ذي تناول 
عل���ى  بقدرت���ه   B-3 الفيتام���ني 
احلركة مدة اأطول، مقارنًة بالذباب 

الذي مل يتناوله.
اأن  اإل���ى  ديلي���دي  وت�س���ري 
ه���ذه النتائ���ج ُتظه���ر اأن “خ�س���ارة 
املتقدرات ت���وؤدي بالتاأكي���د دوًرا 
مهًم���ا” يف تط���ور داء باركن�س���ون. 
تخطط هذه الباحثة وزمالوؤها راهًنا 
الختب���ار تاأث���ريات ه���ذا الفيتامني 
يف مر�س���ى باركن�س���ون. وتك�س���ف 
االأدلة م���ن درا�سات اأخ���رى اأن هذا 
الفيتام���ني ال يوؤدي اإل���ى تاأثريات 
جانبية يف حالة االأ�سخا�ض االأ�سحاء.

تختم الدكت���ورة ديليدي: “قد 
ي�سّكل اإعطاء املر�سى نيكوتيناميد 
ريبو�سي���د نقط���ة انط���الق جدي���دة 

لعالج هذا املر�ض”.

وجدت درا�سة حديثة اأجراها جمموعة 
من الباحث���ني اليابانيني املخت�سني يف 
االأمرا�ض اجللدية، ب���اأن �سفار البي�ض 
يحفز منو خاليا ال�سعر الب�رشي اجلديدة، 

ويبعد �سبح االإ�سابة بال�سلع.
وق���د اأج���رى الباحث���ون �سل�سلة من 
التجارب على الفئ���ران، حيث قاموا بزرع 
ب�سي���الت ال�سعر الب�رشي فيه���ا، ومنت خاليا 
�سعر جديدة لديها. وك�سف البحث الذي مت ن�رشه 
يف دورية “جورن���ال اأوف ميدي�سينال فوود” عن مركب 
يف �سفار البي�ض يقوم بتحفيز بروتني ي�سمى “عامل منو بطانة االأوعية الدموية” وهو 
عام���ل مهم يف اإ�س���الح خاليا ال�سعر ومنوها. وبح�سب الباحث���ني، فاإن مركب “عامل منو 
بطان���ة االأوعية الدموي���ة” ميكن اأن يحفز خاليا ال�سعر، عرب احلق���ن اأو تناوله عن طريق 

الفم، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

صفار البيض

المشي حافًيا

إنجاب
ك�سف���ت درا�س���ة حديث���ة اأن الرج���ال 

الذي���ن ال يتناول���ون كمي���ات كافي���ة 
م���ن الربوت���ني، يعان���ون م���ن نق�ض 
يف احليوان���ات املنوية، كم���ا يحتمل 

اإجنابهم اأطفاال يعانون من ال�سمنة.
وبح�س���ب �سحيف���ة ديل���ي مي���ل 

الربيطاني���ة، ف���اإن الباحث���ون قام���وا 
باإج���راء التج���ارب على الفئ���ران، حيث 

قدموا لهم طعاما يحتوي على ن�سف كمية 
الربوتينات املو�سي به���ا، ليتبني لهم �سعف 

حيواناتهم املنوية.
كم���ا تب���ني للباحث���ني اأن ن�س���ل الفئ���ران التي تناول���ت كمي���ة قليلة من 
الربوتين���ات كان اأك���ر بدانة، كما اأ�سي���ب بالنوع الثاين من الب���ول ال�سكري. 
واأو�س���ح الباحثون يف جامعة نوتنغهام الربيطاني���ة، اأن �سبب ذلك هو اأن عدم 
التوازن الغذائي من ناحي���ة الربوتينات يوؤثر على جودة احلم�ض النووي الذي 

ينتقل من االأب اإلى الطفل.

ق���ال معهد اجل���ودة يف القطاع 
اإبه���ام  انح���راف  اإن  ال�سح���ي، 
القدم ل���ه اأ�سباب ع���دة، اأبرزها 
�سعف الن�سيج ال�سام واأمرا�ض 
االأوت���ار  وِق����رش  املفا�س���ل 
اإلى كرة  والع�سالت، باالإ�سافة 

ارتداء االأحذية ذات الكعب العايل. 
واأو�سح املعه���د االأملاين اأن انحراف 

اإبه���ام الق���دم هو حالة مر�سي���ة ُت�سيب 
اإبه���ام الق���دم بحيث يح���دث انحن���اء يف عظام 

اإبه���ام القدم )االإ�سبع الكبري( وي���وؤدي الى تغري �سكله، وينتج عن 
ذلك اأمل م�ساحب لتحريك املف�سل. وميكن تخفيف املتاعب بوا�سطة اجلبائر 
والعالج الطبيع���ي وامل�سكنات واالأحذية املنا�سب���ة، يف حني ال ميكن ت�سحيح 
االإبه���ام اإال بوا�سطة اجلراحة. وللوقاية من انحراف اإبهام القدم اأ�سا�ساً ين�سح 
اخل���رباء االأملان بامل�سي باأق���دام حافية، حيث اإنه يعمل عل���ى تقوية ع�سالت 

القدم ويعزز الو�سعية الطبيعية للقدم واالأ�سابع.

اأظه���رت درا�سة جدي���دة اأجراها موقع “ترد ميل رفيوز”، اأن ال�رشب من قنين���ة بال�ستيكية ا�ستخدمت مرات 
عدة، يعر�ض االإن�سان لن�سب عالية من البكترييا، ووجدت اأن ال�رشب من هذه القنينة قد يكون اأ�سواأ من القيام 
بلع���ق اأداة يلعب بها كل���ب، وبالتايل فاإن ال�سلوك الذي يعتمده الغالبية يف بيوته���م لي�ض اآمناً على االإطالق. 
واعتم���دت الدرا�س���ة على اأنواع عدة من القنينات ا�ستخدمها ريا�سيون طيل���ة اأ�سبوع، وك�سفت اأمورا و�سفت 

ب� “ال�سادمة”.
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اإعداد: طارق البحار

فوائد الفلفل األخضر البارد للجسم

باركنسون... 
فيتامين 3B يوقف 

موت خاليا الدماغ

اأظه���رت درا�س���ة يوناني���ة حديثة 
اأجري���ت على اأك���ر من 600 رج���ل، اأن 
تاأثري زيت الزيتون على الرجال اأف�سل 

من تاأثري الفياغرا.
الباحث���ون يف  قال���ه  م���ا  وبح�س���ب 
الدرا�س���ة، ون�رشت���ه �سحيف���ة التلغراف 
الربيطاني���ة، ف���اإن اتباع نظ���ام غذائي 
غن���ي بزي���ت الزيت���ون يحاف���ظ عل���ى 
�سالم���ة االأوعي���ة الدموية، االأم���ر الذي 
يحاف���ظ على ال���دورة الدموي���ة يف كل 
جزء من اجل�س���م. وتبني للباحثني خالل 
الدرا�س���ة اأن االأ�سخا����ض الذي���ن كانوا 
يتناول���ون زي���ت الزيت���ون مبع���دل ال 
يق���ل عن 9 مالعق اأ�سبوعي���ا كانوا اأقل 
عر�س���ة للمعان���اة من العج���ز اجلن�سي، 
كما ارتفع���ت لديهم مع���دالت هرمون 

الت�ستو�ستريون، مقارنة بغريهم.
واأو�سحت الدرا�س���ة اأن اتباع نظام 
غذائ���ي غن���ي بالفواك���ه واخل����رشاوات 
واملك����رشات  واالأ�سم���اك  والبقولي���ات 

وزي���ت الزيت���ون، يقلل خط���ر االإ�سابة 
بال�سعف اجلن�سي بن�سبة 40 %. وقالت 
الباحثة اليونانية يف جامعة اأثينا، والتي 
قادت الدرا�س���ة، كري�ستينا خري�سوهو، 
اإن االلتزام بالعادات الغذائية ال�سليمة 
امل���دى  عل���ى  الريا�سي���ة  والتماري���ن 

الطويل، يوؤثر كثريا على جودة حياتنا، 
ومبا يف ذلك القدرة اجلن�سية”.

زي���ت  ا�سته���الك  اأن  واأ�ساف���ت 
غذائ���ي  بنظ���ام  وااللت���زام  الزيت���ون 
متو�سط���ي، �ساعد على حت�سني القدرة 

اجلن�سية لدى الرجال.

أطعمة للتخفيف من آالم المفاصل

ميت���از الفلف���ل االأخ�رش البارد مبحت���واه اجليد م���ن االألياف، التي 
ت�سهم ب�سكل كب���ري يف حت�سني �سحة اجله���از اله�سمي والوقاية من 

االأمرا�ض وامل�س���اكل ال�سحية التي ميك���ن اأن يتعر�ض لها مثل 
االإم�ساك.

كما اأن االألياف تعزز ال�سعور بال�سبع وبالتايل 
ت�ساع���د يف تقلي���ل كمي���ة الطع���ام امل�ستهل���ك 

واإنقا�ض ال���وزن، ف�سال عن دور االألياف البارز 
يف الوقاية من البوا�سري واأمرا�ض القلب.

يحت���اج اجل�سم يف حال ال�سعور باآالم املفا�سل اإلى اتباع 
نظ���ام غذائي �سح���ي، وهذا يك���ون عن طري���ق التوقف عن 
بع����ض الع���ادات ال�سيئة يف م���ا يتعلق بالتغذي���ة واالعتماد 
على اأخ���رى. ن�ستعر�ض يف هذا املو�س���وع من موقع �سحتي 
بع�ض الن�سائح الغذائي���ة التي ت�ساعد يف التخفيف من اآالم 

املفا�سل.

اإلكثار من شرب الماء
يف كل نظ���ام غذائ���ي �سحي، ال بد م���ن االإكثار من �رشب 
املاء الأن هذه الع���ادة تعترب االأكر �سحة على االإطالق وهي 
تعود عل���ى اجل�س���م بالعديد م���ن الفوائ���د ال�سحية.ين�سح 
با�ست�س���ارة الطبيب حول كمية امل���اء املو�سى بها يومياً يف 
حال الته���اب املفا�سل، فاملاء يعمل عل���ى ترطيب اجل�سم 

وتنعيم الغ�ساريف حول الركبة ما يحارب اأي التهاٍب بها.

الجزر
لطاملا ا�ستخدم اجلزر يف عالج اآالم املفا�سل والركبتني، 
فه���و جي���د لالألي���اف واملغذي���ات الت���ي ت�ساع���د يف تقوية 
الغ�ساري���ف واالأربطة، ويكون ذلك مبزج ع�سري ثمرتني من 

اجلزر مع ع�سري ليمون وتناول هذا اخلليط يومياً.

الحليب
عل���ى  الت���ي حتت���وي  االأطعم���ة  احللي���ب وكل  يعت���رب 
الكال�سي���وم من اأكر املغذي���ات ال�رشورية التي يجب تناول 
كمي���اٍت منا�سب���ة منه���ا يومي���اً لتعوي�ض الكال�سي���وم الذي 

يحتاج اإليه اجل�سم للتخفيف من اآالم املفا�سل.

البروكلي
يع���د الربوكلي من االأطعمة الغني���ة بالفيتامينات K و
C، ويحت���وي اأي�س���ا على مركٍب يلع���ب دوراً هاماً يف منع اأو 
اإبطاء تط���ور ه�سا�سة العظام. وهو غني اأي�س���اً بالكال�سيوم 

الذي ا�ستهر بفوائده العظيمة يف بناء العظام.

البصل
يحتوي الب�سل على مواٍد م�سادٍة لاللتهابات ت�ساعد يف 
تخفيف اآالم الركب���ة. كما اأنه ي�ساعد يف تعزيز مناعة اجل�سم، 
هذا باالإ�سافة اإلى اأن الكربيت املوجود يف الب�سل ي�ساعد يف 

احلد من االآالم املزعجة حول مفا�سل الركبة.

التمر
 A، B يحتوي التمر على كمياٍت كب���ريٍة من فيتامينات
وC، ويحت���وي اأي�ساً على املعادن مثل احلديد والفو�سفور. 
لذل���ك يعد م���ن اأف�س���ل االأطعمة الت���ي تخف���ف اآالم الركبة 

واملفا�سل عموما.
بالرغ���م من وج���وب االلت���زام مبراجعة الطبي���ب ب�سكٍل 
دائم، ال بد من االبتعاد عن تناول الوجبات الدهنية واملاحلة 
واالعتم���اد على اخل�س���ار والفواك���ه واالأطعم���ة ال�سحية يف 
الربنام���ج الغذائ���ي، اإذ ان هن���اك الكثري م���ن االأطعمة التي 
ميكنه���ا اأن تخفف م���ن اآالم املفا�س���ل، بينما هن���اك اأخرى 
�ستزي���د منه���ا ب�سب���ب احتوائه���ا عل���ى خ�سائ����ض حمف���زة 

لاللتهابات.

زيت الزيتون أفضل من الفياغرا
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حقق فيلم “البدلة” والذي مازال يعر�ض يف البحرين للنجم 
امل�رصي تامر ح�سني اإيرادات قيا�سية يف تاريخ ال�سينما العربية.
وق���د تخط���ى الفيلم ال���� 30 ملي���ون جنيه م����رصي يف فرتة 
ال تتع���دى ال� 10 اأي���ام على طرح���ه. وت�سري اإح�س���اءات ال�سينما 

الر�سمي���ة اإلى اأن الفيلم يوا�سل حتقيق اإيرادات مرتفعة جًدا يف 
�سباك التذاكر وهو ما يب�رص برقم قيا�سي جديد قي اآخر املو�سم. 
اجلدي���ر ذكره اأن فيلم “البدلة” من بطولة تامر ح�سني وي�ساركه 
فيه عدد كبري من النجوم ومنهم اأكرم ح�سني ودالل عبد العزيز.

مسافات

ان انطالق مهرجان الفيلم العربي في عمَّ

ك�سف����ت الهيئ����ة امللكي����ة االأردني����ة لالأفالم ع����ن برنامج 
ان، التي  ال����دورة اجلديدة من مهرج����ان الفيلم العرب����ي يف عَمّ
انطلق����ت موؤخرا، وتقدم على مدى ثمانية اأيام باقة من االأفالم 

املتوجة باأهم اجلوائز ال�سينمائية.
وانطلق����ت ال����دورة الثامنة م����ن املهرج����ان يف 4 اجلاري، 
بعر�ض الفيلم التون�سي “على كف عفريت” للمخرجة كوثر بن 
هني����ة، وبطولة مرمي فرجاين، وهو الفيل����م الذي ُعر�ض بق�سم 
“نظ����رة ما” يف مهرجان كان ال�سينمائ����ي، وفاز بجائزة اأف�سل 

ممثلة من مركز ال�سينما العربية.
ويف 5 اجل����اري عر�ض املهرج����ان الفيلم ال�س����وري “طعم 
االأ�سمن����ت” للمخ����رج زياد كلث����وم. وفاز بجائ����زة اأف�سل فيلم 
وثائقي من مهرجان دبي ال�سينمائ����ي، واأف�سل فيلم وثائقي 

اأي�سا من مهرجان وهران ال�سينمائي باجلزائر.
ويف ال�ساد�ض من ال�سهر اجلاري يعر�ض املهرجان الفيلم 
الفل�سطين����ي “كتابة عل����ى الثلج” للمخرج ر�سي����د م�سهراوي، 
وبطولة: غ�سان م�سعود وعرين عمري وعمرو واكد. وفاز الفيلم 

بجائزة اخلنجر الربونزي من مهرجان م�سقط ال�سينمائي.
ويف 7 اجل����اري يعر�ض املهرجان الفيل����م امل�رصي “بال�ض 
تبو�سن����ي” للمخرج اأحمد عامر، وبطولة يا�سمني رئي�ض وحممد 
مهران. و�سبق عر�ض الفيلم �سمن مهرجانات دبي باالإمارات، 

و�سنغهاي بال�سني، واجلونة يف م�رص، وطرابل�ض يف ليبيا.

ويحني موعد الفيلم اجلزائري )اإلى اآخر الزمان(، للمخرجة 
يا�سمني �سوي����خ، يف 8 اجلاري، وح�سد عددا كبريا من اجلوائز 
العربي����ة، منه����ا اأف�س����ل فيلم مبهرج����ان وه����ران ال�سينمائي، 
واأف�سل فيل����م مبهرجان م�سق����ط ال�سينمائ����ي، واأف�سل فيلم 
مبهرجان عنابة للفيلم املتو�سطي، واأف�سل اإخراج من مهرجان 

الفيلم املغاربي.
ويف 9 اجل����اري ياأت����ي دور الفيلم اللبناين “غ����داء العيد” 
للمخ����رج لو�سيان بورجيل����ي. وح�سل الفيلم عل����ى جائزة جلنة 
التحكي����م من مهرجان دبي ال�سينمائي. ويف العا�رص من �سبتمرب 
تقدم املخرجة املغربية خولة بن عمر فيلمها )نور يف الظالم(، 
بطول����ة اأميمة ال�سباك وح�س����ني اأغبالو ولطيف����ة اأحرار و�سالح 
ب����ن �سال����ح. وف����از الفيل����م بجائ����زة العم����ل االأول يف مهرجان 

االإ�سكندرية ال�سينمائي لدول البحر املتو�سط.
ويف ختام املهرجان، يف 11 اجلاري، يقدم املخرج الرتكي 
اأندا�����ض هازيندار اأوغلو فيلمه )م�ساف����ر... حلب- اإ�سطنبول(، 
اإنت����اج االأردنية �سبا مبارك. وفاز الفيل����م بجائزة اجلمهور من 
مهرج����ان اأنطاليا ال�سينمائي يف تركي����ا، وجائزتي اأف�سل فيلم 
واأف�سل ممثلة من مهرجان طريق احلرير ال�سينمائي باأيرلندا. 
تاأ�س�����ض مهرجان الفيل����م العربي يف عمان الع����ام 2011، وهو 
مهرجان غري تناف�سي يهدف اإلى نقل اأبرز التجارب ال�سينمائية 

الناجحة للم�ساهد االأردين.

عمالقة صناعة 
السينما يتنافسون 
في السعودية

ينطلق في أكتوبر

النسخة الجديدة من “البحرين الدولي للجاز” بروح بحرينية

توا�س���ل ال����رصكات العاملي���ة املتخ�س�س���ة يف بن���اء دور العر����ض 
ال�سينمائي���ة عملها مبختلف اأنحاء اململكة، وذل���ك بعد اإعادة فتحها يف 
مار�ض املا�سي.   وح�س���ب ما جاء يف جملة كون�سرتك�سن وييك االإماراتية 
الناطقة باالإجنليزية، فاإن عمالقة جديدة لل�سينما اتخذت خطوات فعلية 
لبن���اء املئات م���ن دور العر�ض يف العديد من امل���دن داخل ال�سعودية. 
وقال���ت املجلة الناطق���ة باالإجنليزية، اإن التحال���ف املكون من جمموعة 
احُلك���ري ال�سعودي���ة، و�سينبولي����ض �سينم���ا، وجمموعة الطاي���ر يف دبي 
يخطط لبناء 300 دار �سينما يف 15 مدينة يف جميع اأنحاء اململكة، وذلك 
تطبيًقا لال�سرتاتيجية التي مت اإبرامها بعد اأن اأعادت اململكة فتح دور 
ال�سينم���ا يف وقت �سابق من هذا العام. التحالف الذي يجتمع حتت راية 

موؤ�س�سة لوك�ض، مت منحه رخ�سة للرتفيه من قبل الهيئة العامة لالإعالم 
ال�سمعي الب����رصي )GCAM(، وهي اجلهة امل�سوؤول���ة عن تنظيم دور 

ال�سينما يف اململكة.
 وق���ال التحال���ف اإن خطت���ه التي ت�سم���ل بن���اء 300 �سا�سة ت�سمل 
تطوي���ر قاعات �سينما فاخرة و�سديقة للميزانية وكذلك دور خم�س�سة 
ل�سينم���ا االأطفال، موؤك���ًدا اأن ذلك يتم وفًقا للمعاي���ري املعمول بها يف 
اململك���ة. وتعترب �رصكة �سينبولي�ض �سينما ال���ذراع االأمريكية للتحالف، 
ه���ي رابع اأكرب م�سغل لل�سينما يف الع���امل، حيث تدير اأكرث من 650 دار 
�سينم���ا يف 14 دولة، ويف الوقت نف�س���ه، تعد جمموعة الطاير واحدة من 

اأكرب ال�رصكات ذات الفروع املت�سعبة والقدرات االقت�سادية ال�سخمة.

عق����دت ادارة مهرجان البحري����ن الدويل للجاز 
موؤمترا �سحفيا يف نادي الغولف امللكي يوم ام�ض 
االأول لالإعالن عن الن�سخ����ة اجلديدة من للمهرجان 
ال����ذي �سينطل����ق يف اأكتوب����ر املقب����ل بتاري����خ 26 
اأكتوبر 2018 بعد النجاح الكبري الذي حققه العام 
املا�سي يف الهواء الطل����ق بح�سور كبري من داخل 
وخ����ارج اململكة، ويتوقع القائمون على املهرجان 
اأن يجت����ذب اأكرث من 5000 من ع�س����اق مو�سيقى 

اجلاز من البحرين واملنطقة.
�سيلتق����ي ع�ساق اجل����از مب�سارك����ة 9 فنانني 
و�سيق����دم  وحملي����ني،  عاملي����ني  ومو�سيقي����ني 
مهرجان البحرين الدويل للجاز جتربة ال مثيل لها، 
مما يجعله حدث �سنوي ممي����ز روزنامة الفعاليات 

الوطنية ململكة البحرين.
�سي�س����ارك يف املهرج����ان 9 ف����رق حائزة على 
جوائز م����ن جميع اأنح����اء العامل مب����ا يف ذلك الفرق 
البحريني����ة الكب����رية يف عامل مو�سيق����ى اجلاز مثل 

ليكويد وعالء غوا�ض وهافانريو�ض. 
وم����ن خ����ارج البحري����ن اآن����ا بوبوفيت�����ض م����ن 
“الواليات املتحدة”، واإنديان اأو�سن من “الهند” 
“اململك����ة  و�سوين����غ نينج����ا، وكات كاب����ريز م����ن 

املتحدة”، وكيفني�ض من “افريقيا”.
ويف بي����ان ر�سمي من املهرجان اكد املهرجان 
ان هن����اك فعاليات خا�سة كثرية موجهة للمجتمع، 

كا�ست�سافة �سل�سلة من ور�ض عمل مو�سيقى اجلاز 
والفعاليات املو�سيقية املحلية يف اأماكن خمتلفة 
يف �سبتمرب واأكتوبر، قب����ل انطالق الفعالية يف 26 

اأكتوبر. 
ويف البيان قال ال�رصي����ك االإداري ل�رصكة كلوك 
وورك: “ي�سعدن����ا اأن نعل����ن ع����ن تواري����خ الن�سخة 
الثاني����ة من مهرج����ان البحرين ال����دويل وذلك بعد 
النجاح ال����ذي �سهدت����ه الن�سخ����ة االفتتاحية العام 
املا�س����ي، والت����ي ح�رصه����ا 3500 �سخ�����ض. ن����ود 
اأن ن�سك����ر �رصكاءن����ا م����ن ال�رصكات عل����ى دعمهم يف 
جع����ل مهرج����ان البحري����ن للج����از واحًدا م����ن اأكرث 
االأح����داث الفريدة ململك����ة البحرين. نحن فخورون 
ب�س����كل خا�ض باأنن����ا نحظى بدعم جمل�����ض التنمية 
االقت�سادية وهيئ����ة البحرين لل�سياحة واملعار�ض 
والذي����ن ي�ساركونن����ا روؤيتن����ا لهذا احل����دث الرائع 

ليك����ون اأح����د الداعم����ني جله����ود دع����م املواه����ب 
املحلية مبجال املو�سيقى”.

ويف �سي����اق تركيز اململكة اجللي على املجال 
الرقم����ي والتكنولوجي، ف����اإن منظم����ي املهرجان 

ه����ذا العام تبن����وا مب����ادرات رقمية مبتك����رة، مثل 
اإط����الق تطبيقات رقمية خا�سة عل����ى اأنظمة اآي اأو 
اأ�����ض اخلا�س����ة باأبل وغوغ����ل بلي لالأجه����زة بنظام 
اأندرويد وذلك ل�رصاء التذاكر اإلكرتونيا والتوا�سل. 
الن�س����خ  االبت����كار خ����الل  و�سيوا�س����ل املهرج����ان 

القادمة.

وقال املدير التنفيذي لتطوير اال�ستثمار يف 
ال�سياح����ة والعقارات والتعلي����م وال�سحة مبجل�ض 
التنمي����ة االقت�سادية جرياد باكر بهذه املنا�سبة: 
“ت�سكل العودة الثانية ملهرجان البحرين الدويل 
للج����از اإ�سافة ممي����زة للم�سهد الثق����ايف املزدهر 
الذي حتظى به اململك����ة، والذي تتاألق من خالله 
العدي����د من الفعالي����ات واملهرجان����ات الثقافية 
الكبرية مثل مهرج����ان ربيع الثقافة، حيث تعترب 
مث����ل ه����ذه الفعالي����ات ذات الطاب����ع االجتماعي 
يف م����ا تت�سمن����ه م����ن م�سارك����ة كوكبة م����ن اأملع 
املواه����ب العاملية والبحريني����ة يف مو�سيقى اجلاز 
تعب����رياً مهما لتج����ارب ثقافية ممي����زة متاحة اأمام 
البحريني����ني واملقيم����ني وال�سي����اح، ونحن ن�سعى 
قدم����ا لال�ستمت����اع مبهرج����ان البحري����ن للج����از يف 

ن�سخته الثانية”.

    BUZZ      
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طارق البحار

• املهرجان ينطلق 26 اأكتوبر 2018 	

• عالء غوا�ض	

• فرقة ليكويد 	

• م�ساركة كوكبة من اأملع املواهب العاملية والبحرينية	
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ما سر اللون األزرق في شعارات شركات التكنولوجيا؟
يت�ش����اءل  اأن  املنطق����ي  م����ن 
البع�س عن �شب����ب ا�شتخدام اأغلب 
�رشكات التكنولوجي����ا الكربى للون 
االأزرق يف �شعاراتها، والذي يجعلها 
جميًع����ا مت�شابه����ة اإل����ى ح����د كبري، 
ف�رشكات مثل “في�شبوك” و”تويرت” 
اإن”  و”لينك����د  و”�شام�ش����وجن” 
و”اإنت����ل” و”اآي ب����ي اإم” ت�شتخدمه 
يف كام����ل �شعاراته����ا، فيما ت�شمنه 
يف  و”جوج����ل”  “مايكرو�شوف����ت” 
األوانه����ا الر�شمي����ة، بح�ش����ب تقرير 

ل�”�شي اإن بي �شي”.
موق����ع  اأج����راه  لبح����ث  ووفًق����ا 
“99 ديزين����ز”، وهو من�شة اللتقاء 
الذي����ن  املحرتف����ن  امل�شمم����ن 
يعملون حل�شاب اأنف�شهم مع العمالء 

الباحث����ن عن ت�شميم����ات مبتكرة، 
فاإن االأزرق يعد “امللك الكال�شيكي 

لالألوان” ويظهر يف اأكرث من ن�شف 
�شع����ارات ال�����رشكات العامل����ة يف اأي 

�شناعة، الأن����ه رمز للج����دارة بالثقة 
والن�شج. و�شمل بحث “99 ديزينز” 
حتليل 14 األف �شعار يف العديد من 
القطاعات مبا يف ذلك التكنولوجيا 
والبيع بالتجزئة والرعاية ال�شحية، 
بهدف فه����م �شيكولوجي����ة االألوان 
املختلف����ة وم����ا متثل����ه م����ن معان. 
اإ�شرتاتيجي����ات  خمطط����ة  وقال����ت 
االأعمال “اآن����ا لوندبريج” يف تدوينة 
لها ع����رب موق����ع “99 ديزين����ز” اإن 
الل����ون االأزرق يع����د االأك����رث �شعبية 
يف الع����امل يف اخلي����ارات ال�شخ�شية 
التجارية، ويتميز  االأعم����ال  و�شياق 
بكونه لون����ا هادئا بطبع����ه ومهدئا 
لالأع�شاب ميثل الذكاء وامل�شوؤولية 

ويعك�س املوثوقية املوؤ�ش�شية.

أحداث

ع���ن  ي�شغل���ك  م���ا  اإهم���ال كل  تق���رر 
االهتمام ب�شحتك.

تنوي املثابرة عل���ى ممار�شة الريا�شة 
بانتظام.

االأم���ر ي�شتدع���ي التوجه اإل���ى الطبيب 
للك�شف عليك.  

����رشورة التح���رك ب�رشع���ة قب���ل ف���وات 
االأوان. 

ال ت�شك���و الي���وم م���ن االإره���اق ال���ذي 
عانيته مدة طويلة.

يطالب���ك امل�شوؤول���ون بالعم���ل و�رشح 
مف�شل. 

ي���وم جميل واإيجابي، يق���ّدم لك بع�س 
التقّدم.

ا�شتف���د من الرحالت لل�شري يف اأح�شان 
الطبيعة.

تفكر ه���ذه االأي���ام يف ت���رك وظيفتك 
والبحث عن جمال اآخر.

يخّفف هذا اليوم من ال�ضغوط وي�أتيك 
بدعم.  

ت�شكن���ك خ�شية م���ن الف�شل يف جمالك 
املهني.

تقل���ب الطاول���ة عل���ى م���ن يعتقدون 
اأنف�شهم ال�شقور.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

7 سبتمبر

1822
ا���ش��ت��ق��الل ال��ربازي��ل 

عن الربتغال.

 1848
 النم�شا حتظر االجتار 

بالرق.

 1932
منظمة  ت��اأ���ش��ي�����س   
ال�������رشط���ة اجل��ن��ائ��ي��ة 
تعرف  والتي  الدولية 

با�شم االإنرتبول.

 1940
�شالح اجلو الربيطاين 
امل��دن  بق�شف  ي��ب��داأ 
على  رداً  االأمل��ان��ي��ة 
احل����م����ل����ة اجل����وي����ة 
�شنها  التي  العنيفة 
ال����ط����ريان االأمل�����اين 
بريطانيا  املدن  على 
وذل���ك اأث��ن��اء احل��رب 

العاملية الثانية.

  1944
ال�شلطات الربيطانية 
ت�شكيل  على  توافق 
ل����واء ي��ه��ودي داخ��ل 

اجلي�س الربيطاين.

 1977
بن  اتفاقية  توقيع 
ب���ان���ام���ا وال����والي����ات 
ت��ع��ي��د بها  امل��ت��ح��دة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
قناة  ع��ل��ى  ال�شلطة 

بنما اإلى باناما.

تواصل فعاليات “الصواري الدولي” بنجاح
تتوا�ش���ل فعاليات مهرجان ال�ش���واري الدويل 
لل�شباب الث���اين ع�رش بعرو�س ممي���زة حملية وعربية 
وعاملي���ة، حي���ث �شيعر�س 
 7 بتاري���خ  املهرج���ان 
�شبتم���رب م�رشحيتن االولى 
“ت���اء �شاكن���ة “ م���ن م����رش 
عل���ى خ�شبة مرك���ز املحرق 
ال�شباب���ي النموذج���ي يف مت���ام ال�شاع���ة ال�شاد�ش���ة 
والن�شف م�شاء والثانية م�رشحية” ح�رشة حره” املانيا 
و�شوري���ا عل���ى ال�شال���ة الثقافي���ة يف مت���ام ال�شاعة 
الثامن���ة م�ش���اء. م�رشحي���ة “ ت���اء �شاكنة” م���ن اخراج 
و�شينوغرافيا ندى ثابت والتاأليف املو�شيقي ي�رشي 
اله���واري ومتثيل عبري �شليمان ومنى �شليمان وهبة 
اهلل رفعت. اما م�رشحية “ ح�رشة حرة” فهي من اخراج 
حممد ديب���ان والرق�س ج���ول احللو ونبيل���ة احلكيم 

و�شجا نوري. 
ح�رشة حرة عر�س م�رشحي راق�س يج�شد احلاالت 
الت���ي مر به���ا النا�س يف احلرب من خ���الل �شاب نرى 
بداي���ة ال�شدمة التي عا�شها عندما ايقن انه ال طريق 
للعي�س �شوى الفرار فرناه م�رشدا مع افكاره يف احدى 
بق���اع االر����س وكل ما يدور يف فكرة ه���و البحث عن 
وط���ن وع���ن حل���م للعي�س م���ن اجله. يبح���ث ويبحث 
فاأحيان���ا كان ي���رى الوط���ن ملخ�شا بحقيب���ة واحيانا 
بذكرى عاب���رة واحيانا بقطعة قما����س” ملوحة” وان 
ه���ذه القطع���ة تعاين نهاي���ة الوطن وبالت���ايل موتنا 
جميعا. فهو �شديد احلر�س على ان ت�شتمر بالدوران 
رغ���م املعاناة وال�شع���اب فهي تاريخن���ا وح�شارتنا 

وتراثنا.
ال���ى ذل���ك ت�شتم���ر ور�ش���ة الكتاب���ة امل�رشحي���ة 
والدراماتورجي���ا الت���ي يقدمها املخ���رج ال�شوي�رشي 
اأريك التوفري بدعم من �شندوق الثقافة ال�شوي�رشية، 
وته���دف الور�شة ال���ى تعري���ف امل�شاركن باخلربة 

الوا�شع���ة التي يتمتع بها اري���ك على الفهم الدقيق 
لوظيف���ة الدرامات���ورك امل�رشح���ي كم���ا �شيفتح���ون 
اأفق���ا وا�شعا على انواع الكتاب���ة اجلديدة واملعا�رشة 

وامل�رشوعات العابرة لالنواع الفنية. 

“صرخة ألم” 
كم���ا �شيعر�س املهرجان بتاريخ 8 �شبتمرب 
امل�رشحي���ة اجلزائرية” �رشخة اأمل “ للمخرج زكريا 
طقي���ق ومتثي���ل يح���ي بودو�شه ورقي���ة رما�س 
و�رشغ���ام قا�شم. وه���ي م�رشحية حتاك���ي واقع عربي 
بطريقة امليتام�رشح ال�شامت، وتعرب عن �رشاع عربي 
غرب���ي حيث تكون العروبة يف �ش���دد مقاومة التمدد 
الغربي الفك���ري، وتتناول امل وهموم وجروح الوطن 
العربي من خالل ان�شالخ �شعوبه عن مكونات الهوية 
واالن�شي���اق االعم���ى نحو ق�شور ح�ش���ارة الغرب على 
خلفي���ة �شوء ا�شتغ���الل اجلوانب االيجابي���ة ملا بلغه 
الغرب م���ن تقدم تكنلوجي، وانطالق���ا من املفهوم 
الع����رش  با�ش���كاالت  املتخ���م  ال�شو�شيواجتماع���ي 
وحتديات���ه وظف املخ���رج زكريا تقني���ة امليتام�رشح 
به���دف جتاوز الن����س ليكث���ف ادوات لت�شتغل على 
اجل�شد واحلركة يف �ش���كل م�شاهد كوريغرافيا تفتح 
جماال خلياال وا�شعا امام املتلقي ليطرح وينغم�س يف 
جم���رى الت�شاوؤالت الوجودية لع���دة ق�شايا جوهرية، 
وا�شتعم���ل يف امل�رشحي���ة اي�ش���ا تقني���ة ال�شينم����رشح 
ليعي���د املتلق���ي الى واقع���ة امل�شط���رب يف خ�شم 
اح���داث مت�شارعة جترف دماء االبري���اء وما تبقى من 
مرام���ة م�شلوبة، قدمها املخرج يف م�شاهد كوغريافيا 

جماعية ات�شمت باإمياءات وتعابري ج�شدية.

العميري: سعادتي ال توصف بالتكريم
اع���رب الفن���ان الكويت���ي في�شل العم���ريي عن 
�شعادت���ه بتكرمي���ه �شم���ن فعالي���ات ال���دورة ال� 12 

ملهرجان ال�شواري امل�رشحي الدويل لل�شباب.
وق���ال “اإن �شعادت���ي ال تو�شف به���ذا التكرمي، 
�شك���راً الإدارة مهرج���ان ال�ش���واري، اأنتم 
بحق النب�س احلي للفنان، �شكراً ململكة 
اجله���ود  ول���كل  ال�شقيق���ة،  البحري���ن 
املبذولة لتحقيق املعادلة ال�شعبة فكر 
وف���ن ومتعة”، اما الفنان���ة امل�رشية نورا 
ام���ن فق���د قال���ت: كان حلم���ي ان ازور 
البحري���ن منذ مدة طويل���ة وها هو احللم 
يتحقق اليوم ولطاملا تعلمت وا�شتفدت 
م���ن جترب���ة الفن���ان واملخ���رج عب���داهلل 

ال�شعداوي وفرقة م�رشح ال�شواري.

• �شيخة زويد وجمعان الرويعي واإبراهيم خلفان	

• هيفاء ح�شن وزوجها حبيب غلوم	

• عبداهلل ملك مع اأع�شاء جلنة التحكيم حممد اخلزاعي ونا�رش عبداملنعم وجوهانا جري�رش	

اأ�سامة املاجد

• �شيخة زويد	

• نورا امن: كان حلمي زيارة البحرين	

• ح�شور الفت	

• العمريي: �شعادتي ال تو�شف بالتكرمي	 • هيفاء ح�شن	
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األخيرة

كلب يتحول مل�ساعد مدرب بكرة القدم

فلبينية تتزوج من حبيبها املتوفى قبل دفنه

فرقة اأمريكية تلغي حفال يف اإ�سرائيل

يحظ���ى كلب يف مدين���ة بيدرو خوان كاباي���رو الأوروغوايانية 
بعناية خا�ص���ة وحتديدا من نادي املدينة لك���رة القدم واملعروف 
با�صم “2 مايو”. الكلب املعروف با�صم “غوراين تي�صابارا”؛ ب�صبب 
لون عينيه ال�صوداوي���ن، والبالغ 10 �صنوات، يحظى بعناية خا�صة 
م���ن القائمني على النادي. مدرب الفريق، كارلو�س هارا �صاغير، 
والذي يق���وم باإطعامه والعناية به، ق���ال اإن الكلب اأ�صبح �صديق 
الالعب���ني واأع�صاء الن���ادي، واأ�صبح ي�صاركه���م بالتمارين اليومية 
والأن�صطة، كما اأن���ه يذهب معي خالل اللقاءات ال�صحفية. واأ�صاف 
املدرب اأن الكلب ل يحق له متابعة املباريات على اأر�س امللعب؛ 
لذل���ك ل يزال يتابعها على املدرجات، حيث اأ�صبح الكلب حمبوب 
اجلماه���ر املتابعة للن���ادي ليت�صابقوا اللتق���اط ال�صور معه على 

املدرجات، كما اأ�صبح “تل�صمان” الفاأل اجليد للنادي.

اأثارت �صابة فلبينية عربت عن اإخال�صها حلبيبها املتوفى بزواجها منه رغم وفاته، 
جدل كبرا يف البالد، وفقا لو�صائل الإعالم املحلية.

واأقي���م “حفل الزفاف” يف اإيزابيال، يوم ال�صب���ت املا�صي. وجاءت “العرو�س” التي 
عرفتها ال�صحف با�صم زيرين، اإلى املقربة “للزواج” من حبيبها املتوفى، جاك اأنتوين 
م���اكاداجن دانغ، البالغ م���ن العمر 22 عاما، والذي ُقتل ال�صه���ر املا�صي، بعد اأن ده�س 
رج���ل اأعمال دراجت���ه النارية، يف هج���وم انتقامي ل�صجار �صابق يف حان���ة. ومت التح�صر 
لأ�صغ���ر التفا�صيل يف حفل الزفاف الغري���ب و”العاطفي”، مبا يف ذلك الثوب الأبي�س 
واخلوامت. ونقال عن ت�رصيحات والد العرو�س، اأنطونيو ديلميندو، ذكرت الإذاعة املحلية 
اأن احلبيبني تعرفا على بع�صهما يف املدر�صة الثانوية، كما اأن عائلة العرو�س تعرف اأن 
عالقتهم���ا جدية. وعلى الرغم من الطبيعة غر العتيادية حلفل الزفاف، اإل اأن الأقارب 

�صاركوا يف الحتفال، حيث اإنهم ا�صتوعبوا مدى قوة العالقة بني احلبيبني.

عدل���ت فرقة الروك الأمركية “اأوف مونرتيال” عن امل�صاركة يف مهرجان مو�صيقي 
يف اإ�رصائي���ل منددين ب�”الف�صل العن�رصي” القائم يف البالد بعد اأيام قليلة على ان�صحاب 
املغني���ة النا ديل ريي. وكان���ت املغنية االأمركية اأعلنت اجلمعة اإلغ���اء حفلتها يف اإطار 
مهرجان “ميتيور” الذي يقام من اخلمي�س اإلى ال�صبت يف �صمال اإ�رصائيل؛ لأنها مل تتمكن 
م���ن تنظيم حفل���ة يف الوقت ذاته يف “فل�صطني اأي�صا”. وب���ررت فرقة “اأوف مونرتيال” 
ان�صحابه���ا باأنها “عاج���زة عن الت�رصف كما لو اأن الأزمة غر موجودة”. وراأى اأفراد الفرقة 
ومقره���ا يف اأثين���ز بولي���ة جورجي���ا الأمركية اأن ل بدي���ل لقرار اإلغ���اء احلفلة “يف وقت 
يوا�صل فيه القادة ال�صيا�صيون والع�صكريون يف البالد �صيا�صتهم �صد الفل�صطينيني”. 
واأو�صح���وا “الوقت لي����س لل�صهر، بل للتحرك والتظاهر �ص���د �صيا�صة الف�صل العن�رصي 
الإ�رصائيلي���ة والحت���الل الإ�رصائيل���ي ال�صف���ة الغربية والفظائ���ع التي ترتكبه���ا القوات 
الإ�رصائيلي���ة يوميا يف غ���زة”. وتدعو حملة مقاطعة اإ�رصائيل “ب���ي دي اأ�س” التي تنا�صل 
لإنه���اء الحتالل الإ�رصائيل���ي لالأرا�صي الفل�صطيني���ة، منذ اأ�صابيع ع���دة الفنانني الذين 

اأُعلنت م�صاركتهم يف املهرجان اإلى اإلغاء جميئهم.

 Social
media

ميغـان ماركــل.. “اأكثـر 
ن�ســـاء العالـــم اأناقـــة”

منحت جملة “بيبول” الأمركية، زوجة الأمر هاري، املمثلة ال�صابقة ميغان ماركل، لقب 
“الأك���ر اأناق���ة بني الن�صاء” يف الع���ام 2018، لتكون بذلك اأول ع�ص���و يف اأ�رصة حاكمة ترتبع 
عر����س القائمة. وت�صدرت م���اركل )37 عاما(، التي �صارت دوقة �صا�صك����س بعد زواجها من 
الأم���ر الربيطاين هاري يف مايو املا�صي، قائمة �صنوية للمجلة، متفوقة على املمثلتني كيت 
بالن�صي���ت و�صاندرا بولوك، وحمامي���ة حقوق الإن�صان زوجة الفنان ج���ورج كلوين، اأمل كلوين، 
وجنم���ة تلفزيون الواق���ع كيم كاردا�صيان. وقال���ت حمررة �صوؤون املو�ص���ة واجلمال يف جملة 
بيب���ول، اأندري���ا لفينث���ال: “مل تت�صم���ن القائمة اأبدا اأي ع�ص���و يف اأ�رصة حاكم���ة اأو اأي �صخ�س 
م���ن خارج هولي���وود، لكن عندما تتحدث عن املو�صة و2018، ف���ال ميكن جتاهل ا�صم ميغان 
م���اركل”. واأ�صاف���ت: “اأ�صلوبها يف ارتداء املالب�س خطف الأنظار فع���ال هذا العام؛ لذا راأينا األ 

نكتفي ب�صمها اإلى القائمة، بل اختيارها الأكر اأناقة”، ح�صب ما ذكرت وكالة رويرتز.

الممثلة روز مجاون في حفل جوائز مجلة “جي.كيو” السنوي 
ألفضل شخصيات العام في متحف تيت مودرن في لندن. )رويترز(

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���������س ح����ار 
ورطب حيانا. 

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد، ولكنها �رصقية بوجه عام من 

10 اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة العظمى 
40 م وال�صغ���رى 31 م الرطوب���ة الن�صبية العظمى 90 % 

وال�صغرى 35 %.
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مواقيت 
الصالة

الب�سرية اأمام تهديد جديد... اأخطر من الإرهاب والتغري املناخي
ح���ذر الرئي�س املقب���ل جلمعي���ة العلوم 
الربيطانية من اأن الب�رصية تواجه تهديدا يعد 
اأكر خط���ورة من الإره���اب والتغر املناخي 
ومقاومة امل�صادات احليوية، وفق ما ذكرت 
الفيزياء  اأ�صتاذ  “تليغراف”.وق���ال  �صحيفة 
يف جامعة �رصي الربيطانية، جيم اخلليلي، اإن 

التقدم التكنولوجي اأو “الذكاء ال�صطناعي” 
غر امل�صبوق “يحدث ب�رصعة كبرة” من دون 

التدقيق اأو التنظيم املنا�صب.
ال���ذكاء  اأن  اإل���ى  اخلليل���ي  واأ�ص���ار 
والأم���ن،  الوظائ���ف  يه���دد  ال�صطناع���ي 
خ�صو�صا اأنه مل يقي���م ب�صكل �صحيح، داعيا 

احلكوم���ة الربيطاني���ة اإل���ى تنظيم���ه عل���ى 
وجه ال�رصع���ة، وفق ما ذكر موق���ع “تلغراف” 

الربيطاين.
وق���ال: “اإذا �صئلت قبل عامني عن اأكر 
الق�صاي���ا اأهمي���ة واإحلاحا ب�ص���اأن م�صتقبلنا، 
والت���ي لبد م���ن مواجهته���ا، لقل���ت التغر 

املناخي اأو اأح���د التحديات الكب���رة الأخرى 
التي تواج���ه الب�رصية، مثل الإرهاب، ومقاومة 
م�ص���ادات امليكروب���ات، والأوبئ���ة والفق���ر 
العامل���ي”. وتاب���ع: “لكنن���ي الي���وم متاأكد 
اأن اأه���م حمادث���ة يج���ب اأن جنريه���ا تتعل���ق 

مب�صتقبل الذكاء ال�صطناعي”.

ابتكار �سبكية 
ا�سطناعية للعني

الهند.. تلغي 
جترمي “املثلية”

مت�ساح يلتهم 
امراأة ور�سيعها

جن���ح فري���ق دويل م���ن علم���اء جامع���ة تك�صا����س 
االأمركي���ة و�صي���وؤول الكوري���ة اجلنوبي���ة يف ابت���كار 
اأول �صبكي���ة ا�صطناعي���ة للع���ني م�صنوع���ة من مادة 
الغراف���ني. قال���ت جمل���ة “فوكا����س” الإيطالي���ة اإن 
ال�صبكي���ة اال�صطناعي���ة اجلديدة متت���از برقة �صمكها 
التي ت�صاوي �صمك ذرة واحدة، كما اأنها �صديدة القوة 
واخلف���ة واملرون���ة يف اآن واح���د، اإ�صافة اإل���ى قدرتها 
الكب���رة على تو�صي���ل الكهرباء، وه���ي املوا�صفات 
االأ�صا�صية ملادة الغرافني. وجن���ح الفريق البحثي يف 
تنفي���ذ ال�صبكي���ة ال�صطناعية با�صتخ���دام خليط من 
الغرافني والذه���ب والأملنيوم وال�صليك���ون، اإ�صافة 
اإلى م���واد اأخرى، ول ت���زال ال�صبكي���ة ال�صطناعية يف 
مرحل���ة التطوي���ر، ويلزمها العديد م���ن التجارب لبدء 

ا�صتخدامها على نطاق وا�صع.

األغت املحكمة العليا يف الهند قانونا يعود اإلى احلقبة 
اال�صتعمارية يجرم املثلية اجلن�صية ويعاقب عليها بال�صجن 
مل���دة ت�صل اإل���ى 10 �صن���وات. واأ�صدرت املحكم���ة العليا 
حكمه���ا اخلمي�س ردا على التما�س تقدم به 5 اأ�صخا�س �صد 
القان���ون، قائل���ني اإنهم يعي�ص���ون يف خوف م���ن تعر�صهم 
للم�صايقة واملالحقة الق�صائية من جانب ال�رصطة. ويف العام 
2009، اأعلن���ت املحكمة العليا يف نيودلهي عدم د�صتورية 
املادة 377 من القانون التي تقول اإن اجلماع بني اأفراد من 

نف�س اجلن�س هو �صد نظام الطبيعة.
لكن املحكمة العليا اأبطل���ت احلكم، وقالت اإن تعديل 

القانون اأو اإلغائه يجب اأن يرتك للربملان.
لكن احلكومة ترك���ت للمحكمة تقرير �صالحية القانون 
ال���ذي يتعام���ل م���ع املمار�ص���ات اجلن�صي���ة بالرتا�صي بني 

�صخ�صني بالغني.

الته���م مت�صاح �صخم يف اأوغن���دا امراأة وطفلها الر�صيع 
البال���غ من العمر خم�صة اأ�صه���ر، عندما كانت جتلب املاء من 
بح���رة األ���ربت. وذكر موقع “األ���و” اأن التم�ص���اح هاجم تلك 
ال�صي���دة، عندما كانت ب�صحبة ع���دد من اأهايل القرية جللب 
املياه.  واأو�صح اأح���د الأهايل اإنهم لحظوا اقرتاب التم�صاح 
م���ن �صاطئ البحرة، ليبادر اجلميع اإلى الفرار واالبتعاد عن 
مكمن اخلطورة، با�صتثناء تلك املراأة التي مل ت�صتطع الفرار 
ب�صكل �رصيع، وهي حتمل طفلها، ليهاجمها التم�صاح ب�صكل 
�رصي���ع. و�صارع بع����س ال�صكان اإلى حماول���ة اإنقاذ املراأة من 
فكي التم�صاح، لكن جهودهم باءت بالف�صل، بعد اأن �صحبها 

مع طفلها الر�صيع واختفى حتت املاء.

• عر�س اأزياء خا�س بذوي الحتياجات اخلا�صة يف نيويورك	
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