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�إحالة 25 متهًما للق�ضاء 
بو�قعة تفجري حافلة �ضرطة 

�ملنام���ة - �لنياب���ة �لعام���ة: �أعل���ن رئي�س 
عي�س���ى  �الإرهابي���ة  �جلر�ئ���م  بنياب���ة  �لنياب���ة 
�لرويعي �أن نيابة �جلر�ئم �الإرهابية �نتهت من 
�لتحقي���ق يف و�قعة �إحد�ث تفج���ري با�س تابع 
لق���و�ت �الأمن بتاريخ 26 فرب�ي���ر 2017 على 
�س���ارع �مللك حمد، ونتج عن ذلك �إ�سابة عدد 

من رج���ال �الأم���ن، ومتت �إحال���ة )25( 
متهًما، منهم )14( حمبو�سني.

 �لدوحة م�ضتعدة لتلبية �ملطالب �لـ 13
ترامب يوؤكد ا�ستعداد بالده للو�ساطة...اأمري الكويت:

�لعربية نت: �أكد �أمري �لكويت �ل�س���يخ �س���باح 
�الأحمد �جلابر �ل�سباح يف موؤمتر �سحايف بو��سنطن، 
�أم����س، م���ع �لرئي�س �الأمريك���ي دونال���د تر�مب، �أن 
“قط���ر م�س���تعدة لتلبي���ة �ملطال���ب �ل���� 13 �لتي 
قدمته���ا دول �خلليج، و�أننا نحت���اج حاليا للجلو�س 

معا للتباحث”.

وح���ث �أم���ري �لكويت عل���ى ����رصورة “�رصعة حل 
�الأزمة”، كا�س���فا عن “��س���تبعاد �خليار �لع�سكري” 

نهائيا يف �لتعامل مع �ملوقف. 
وق���ال “ناق�س���نا �لو�س���ع يف �ملنطقة و�خلالف 
�ملوؤ�سف بني �الأ�س���قاء يف �خلليج، وكذلك جهودنا 
�مل�س���رتكة بالتعاون مع �ملجتم���ع �لدويل ملكافحة 

�الإره���اب وجتفيف مناب���ع متويله”. ودع���ا تر�مب، 
�لكوي���ت �إلى مو��س���لة و�س���اطتها حل���ل �الأزمة مع 
قط���ر، معربا عن �أمله يف “عودة �لعالقات �لطبيعية 

بني دول �خلليج”. 
وق���ال �إن���ه “�إذ� مل حتل �أزمة قط���ر ب�رصعة، فاإن 

�لبيت �الأبي�س قد يلعب دور �لو�ساطة”.

جتار: �رتفاع �أ�ضعار �لأرز بن�ضب ت�ضل 30 % 

لل�سقوط �آيال  منزال   22 لرتميم  دينار  �ألف   792

فت���ح جمل����س �ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت 
يف جل�س���ته �الأ�س���بوعية �أم����س 34 مناق�س���ة 
عام���ة وحمدودة تابع���ة ل� 13 جه���ة حكومية، 
وكان �أبرزها تعود لوز�رة �الأ�س���غال و�س���وؤون 
وذل���ك  �لعم���ر�ين،  و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات 
لل�س���قوط  �آي���ا  من���زال   22 ترمي���م  مل����رصوع 
تق���دم �إليه���ا عط���اء و�ح���د بقيم���ة 792 �ألف 

دين���ار، و�لثاني���ة للتاأهيل �مل�س���بق ل�رصكات 
�ل�س���عودية )�ململوكة  �لهند�سية  �ملقاوالت 
من �سعوديني بن�سبة 100 %( الأعمال �لطرق 
و�الأعمال �الإن�س���ائية للطرق �لفرعية �لو��سلة 
من �لب�س���يتني �سمن �مل�س���اريع �ملمولة من 
�ل�سندوق �ل�س���عودي للتنمية، تقدم �إليها 7 
عط���اء�ت دون �أن يتم �الإف�س���اح عن قيمتها. 

وفت���ح �ملجل����س 4 مناق�س���ات �أخرى 
للوز�رة نف�سها.

�أكد جتار �أغذية وم�ستوردو �أرز �رتفاع �أ�سعار 
�ملح�س���ول بن�سب ترت�وح بني 10 % �إلى 30 %، 
مربرين ذلك �إلى �رتفاع �الأ�س���عار عامليا من بلد 
�ملن�ساأ �أ�سا�سا. و�أو�س���حو� ل� “�لبالد” �إن �الأ�سعار 
�رتفعت ب�س���بب زيادة �لطلب م���ن بع�س �لدول 
�الإقليمي���ة. وقالو� �إن �الأ�س���عار �رتفعت منذ �أكرث 
من 4 �أ�سهر تقريبا بن�سبة 30 % تقريبا من 900 

دوالر للط���ن �إل���ى 1200 دوالر، وو�س���لت �أحيانا 
1500 )وذلك بح�س���ب �لنوع(، لكن لن يوؤثر هذ� 
�الرتفاع على �مل�ستهلكني يف �لبحرين ما مل تكن 
هن���اك كميات م�س���توردة جديدة، م�س���ريين �إلى 
�أن هناك �أنو�عا �أخرى وباجلودة نف�س���ها و�أف�س���ل 
�أن ي�س���تخدمها كبدي���ل.  ي�س���تطيع �مل�س���تهلك 
و�أ�س���افو� �أن �لبحرين ت�ستورد �أكرث �لكميات من 

�لهند ويف �لفرتة �الأخرية �رتفعت �أ�سعار 
10�الأرز من نوع �لب�سمتي.
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و�حلكوم���ة  “�ملعلوم���ات   - �ملنام���ة 
�الإلكرتونية”: �أظهرت نتائج م�سح �أجرته هيئة 
�ملعلوم���ات و�حلكومة �الإلكرتونية لقيا�س ثقة 
�مل�ستثمرين مبناخ �الأعمال �أن موؤ�رص قيا�س ثقة 
جمتمع �الأعمال يف من���اخ �لبحرين يبني �رتفاعا 
يف ن�س���بة �لتفاوؤل �لتي �أظهرتها �ملوؤ�س�س���ات 
حول طلبات �ملو��س���م ب�س���بب مو�سم �ل�سيف 
�حل���ايل، فق���د بل���غ 34.6 نقط���ة �إيجابي���ة يف 
�لربع �لثال���ث من �لع���ام 2017، بزيادة 6.69 
% مقارن���ة بتوقع���ات �لرب���ع �ل�س���ابق. و�أبدت 
52.6 % من �ملوؤ�س�س���ات تفاوؤلها يف ��ستمر�ر 
حت�س���ن �أد�ء بيئ���ة �الأعم���ال �لتجارية وحت�س���ن 
ن�ساطها يف �لفرتة �ملقبلة. وتوقع 41.4 % من 

�مل�س���تطلعة �آر�ئهم ��ستقر�ر �أعمالهم 
على �مل�ستوى ذ�ته من �لن�ساط.

�رتفاع ن�سبة �لتفا�ؤل يف بيئة �الأعمال بالبحرين  

11 مقعًد� الإد�رة �الحتاد �لن�سائي 12 �مر�أة يتناف�سن على  �ملجال�س �لبلدية ت�ستقبل �آخر �أد��ر �نعقادها �الأ�سبوع �ملقبل

يقيم �الحتاد �لن�س���ائي �لبحريني �جتماع 
�جلمعية �لعمومية؛ ملناق�س���ة �لتقرير �الأدبي، 
و�إج���ر�ء �النتخاب���ات ملجل����س �الإد�رة لل���دورة 
�النتخابية 2017-2019 غًد� �ل�سبت بجمعية 

�ملهند�سني �لبحرينية.
يتاألف جمل�س �إد�رة �الحتاد من 11 ع�سوة 
تنتخبهم �جلمعية �لعمومية من بني �أع�سائها 
ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة �أخرى على �أال 

تتجاوز دورتني �نتخابيتني متتاليتني، ويتم 
�نتخابهم باالقرت�ع �ل�رصي �ملبا�رص.

وبلغ عدد �ملر�س���حات �لالتي يتناف�س���ن 
على مقاع���د جمل�س �الإد�رة له���ذه �لدورة 12 

مر�سحة ميثلن عن 10 جمعيات. 
يذك���ر �أن �للجن���ة �لتح�س���ريية لالحت���اد 
�لن�س���ائي �لبحرين���ي �نبثق���ت ع���ن �الجتم���اع 
�لعام �لذي نظمته كل من جمعية نه�سة فتاة 

�لبحري���ن وجمعي���ة �أو�ل �لن�س���ائية يف 
�أبريل 2001.

يع���ود �لبلديون �إل���ى مقاعدهم م���ع �فتتاح 
دور �النعقاد �لر�بع و�الأخري من �لف�سل �لت�رصيعي 
�لر�ب���ع وذلك خ���الل �الأ�س���بوع �ملقبل و�الأ�س���بوع 

�لتايل له.
وبهذ� �ل�سدد ��ستطلعت “�لبالد” �ملجال�س 
�لعا�س���مة؛  �أمان���ة  وجمل����س  �لثالث���ة  �لبلدي���ة 
لال�س���تعالم ع���ن موعد ب���دء �نعق���اد �الجتماعات 

�العتيادية، وت�سكيل جلان �ملجل�س.

ووفق���ا للمو�عي���د �ملبدئي���ة �لتي ح�س���لت 
عليها �ل�س���حيفة من �ملجال�س، فاإن جمل�س بلدي 
�جلنوبية �س���يكون �أول �ملجال�س من حيث �نعقاد 
جل�س���اته وذلك يوم �الأربعاء �ملو�فق 13 �سبتمرب 
�جل���اري. وذك���ر �لبلدي حمم���د �لبلو�س���ي �أن من 
�ملتوقع �نعق���اد �جتماع �للجنة �لد�ئمة يوم �الأحد 
�ملقبل، و�لتي �س���يتم من خاللها ت�سكيل �للجان، 
ويف حال عدم �لتو�فق خالل �جتماع �للجنة �لد�ئمة 

�س���يوؤجل مو�س���وع ت�س���كيل �للجان �إلى 
6�الجتماع �العتيادي. 6

• �ملقررة �خلا�سة لالأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�سان يف �إير�ن	

م�سوؤ�لة �أممية تطالب بتحقيق ب�ساأن جمازر نظام �إير�ن
لن���دن � �لعربي���ة نت: طالبت �ملقررة �خلا�س���ة 
لالأم���م �ملتحدة حلقوق �الإن�س���ان يف �إير�ن، عا�س���مة 
جهانغري، باإجر�ء حتقيق م�ستقل حول جمازر �رتكبها 

نظام طهر�ن �سد معار�سيه عام 1988.
وجاء يف تقرير جهانغري �ملقدم للجمعية �لعامة 
لالأم���م �ملتحدة: “��س���تناد� �إلى تقاري���ر، فاإن هيئة 
�إير�نية مكونة من 3 �أ�س���خا�س، كانت �مل�سوؤولة عن 
�رتكاب ه���ذه �ملجزرة وبع���د �الإعد�م قام���و� بدفن 
�ل�س���حايا يف قبور جمهولة �لهوية دون �إعالم �أ�رصهم 
عن مكان �لدفن”. وت�س���ري تقارير م�س���تقلة حملية 
ودولي���ة �إل���ى �أن �آالف من �ملعار�س���ني �الإير�نيني 
و�أغلبهم م���ن منظمة جماهدي خلق �ملعار�س���ة، مت 
�إعد�مهم يف �ل�س���جون بفتوى من �ملر�س���د �الإير�ين 
�الأول روح �هلل �خلميني خالل �سهرين بعد حماكمات 

�س���كلية، رغ���م �أن كث���ري� منه���م كانو� قد 
14ق�سو� فرت�ت �سجنهم.
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�لدم” “كريات  من  �لقدم” �أقوى  “كريات 

•  جانب من �ملوؤمتر �ل�سحايف الأمري دولة �لكويت و�لرئي�س �الأمريكي	

ارتفاع   علــــــى  “البور�ســــــة” تقفـــــل 
نقطة   4.38

�سفرينا يف وا�سنطن: اخلطر الإيراين يتجاوز املنطقة 
ويهدد الأمن وال�سلم الدوليني

الأمــــم املتحـــــدة تتوقـــع نـــزوح 300 األف 
من الروهينغا

اقتصاد البالد

بالدنا

بالد العالم
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قيادة البحرين تتلقى �شكر رئي�س الإمارات 

قرب�س: نرف�س حماولت التدخل يف �ش�ؤون البحرين

وحدة العمل املبا�رش اأجنزت 58 طلباً م�شتعجالً

رداً على تعزيتها ب�سهداء �سقوط املروحية الع�سكرية

وكيل “اخلارجية”: ال ت�ساهل مع من يقو�ض اأمن املنطقة

بالن�سف االأول من العام اجلاري... فخرو:

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�س���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن 
عي�سى اآل خليفة برقية �سكر جوابية 
م���ن اأخي���ه رئي����ض دول���ة االإم���ارات 
العربي���ة املتح���دة ال�س���قيقة �س���مو 
ال�س���يخ خليف���ة بن زاي���د اآل نهيان، 
ردا عل���ى برقي���ة جاللت���ه املعزي���ة 
با�ست�س���هاد اأربعة جن���ود اإماراتيني 
م���ن الق���وات امل�ش���لحة اجلوي���ة اإثر 
�س���قوط مروحيتهم الع�سكرية اأثناء 
تاأديتهم ملهمتهم يف منطقة �سبوة 
بجمهوري���ة اليمن، �س���منها �س���موه 

خال�ض �سكره وتقديره جلاللته على 
م�س���اعره الطيبة ال�سادقة متمنياً له 

موفور ال�سحة وال�سعادة.
 كما تلقى رئي�ض الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�سلمان اآل خليفة برقية �سكر جوابية 
من اأخيه �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي���ان رئي����ض دول���ة االإم���ارات 
العربية املتحدة ال�س���قيقة ردا على 
برقية �س���موه املعزية با�ست�س���هاد 
اأربع���ة جنود اإماراتي���ني من القوات 
�س���قوط  اإث���ر  اجلوي���ة  امل�س���لحة 

مروحيتهم الع�سكرية اأثناء تاأديتهم 
ملهمتهم يف منطقة �سبوة بجمهورية 
اليمن، �سمنها �سموه خال�ض �سكره 
وتقديره ل�س���مو رئي�ض الوزراء على 
م�س���اعره الطيب���ة ال�س���ادقة متمنياً 
ل�سموه موفر ال�سحة وال�سعادة. اإلى 
ذلك، تلقى ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
�س���لمان بن حم���د اآل خليف���ة برقية 
�س���كر جوابية من اأخي���ه رئي�ض دولة 
االإمارات العربية املتحدة ال�س���قيقة 

�س���احب ال�س���مو ال�س���يخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان؛ وذلك رداً على برقية 
التعزية واملوا�س���اة الت���ي بعث بها 
�سموه با�ست�سهاد 4 جنود اإماراتيني 
م���ن الق���وات امل�ش���لحة اجلوي���ة اإثر 
�س���قوط مروحيتهم الع�سكرية اأثناء 
تاأديتهم ملهمتهم يف منطقة �سبوة 
بجمهورية اليمن، اأعرب �سمو رئي�ض 
دول���ة االإم���ارات فيه���ا ع���ن خال�ض 
�س���كره وتقديره على م�س���اعر �سمو 
ويل العه���د الطيبة النبيلة متمنياً له 

وافر ال�سحة وال�سعادة.

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزي���ر خارجي���ة قرب����ض  ا�س���تقبل 
وكي���ل  كا�س���وليد�ض  يواني����ض 
وزارة اخلارجي���ة لل�س���وؤون الدولية 
ال�س���يخ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة 
ال���ذي قام بزي���ارة عمل للعا�س���مة 
القرب�س���ية نيقو�سيا يف الفرتة من 

4 5- �سبتمرب 2017.
واأ�سار وزير اخلارجية القرب�سي 
اخلارجي���ة  ال�سيا�س���ة  اأن  اإل���ى 
ململكة البحري���ن وقرب�ض متقاربة 
ومتوافق���ة؛ الأنها ترتكز على تعزيز 
التعاون ال���دويل والتنمية، وحترتم 
واالتفاق���ات  ال���دويل  القان���ون 
الدولية، وتدعم جهود ن�رش ال�س���الم 
رف�س���ه  ع���ن  معرب���ا  واال�س���تقرار، 
يف  للتدخ���ل  حماول���ة  الأي  القاط���ع 
ل���دول منطقة  الداخلي���ة  ال�س���وؤون 
ال�رشق االأو�س���ط وم���ن بينها مملكة 
الت�س���دي  واأهمي���ة  البحري���ن، 
وم�س���ادر  االإرهابي���ة  للجماع���ات 
متويلها، ومبينا اأن بالده �ستوا�سل 

العمل مع االحت���اد االأوروبي يف هذا 
ال�ساأن.

ال�س���يخ  اأو�س���ح  جهت���ه،  وم���ن 
اأن  اآل خليف���ة  اأحم���د  عب���داهلل ب���ن 
هذه الزي���ارة تاأتي يف اإط���ار تعزيز 
عالق���ات ال�س���داقة والتع���اون بني 

البلدين يف خمتل���ف املجاالت ذات 
االهتمام امل�سرتك، واأي�ًسا ملتابعة 
نتائ���ج زي���ارة رئي�ض قرب����ض اإلى 
2015؛  الع���ام  البحري���ن  مملك���ة 
بهدف تفعيل االتفاقات ومذكرات 

التفاهم املوقعة بني البلدين.

وزارة  وكي���ل  وا�س���تعر�ض 
الدولي���ة  لل�س���وؤون  اخلارجي���ة 
اجلارية يف  واالأو�س���اع  امل�ستجدات 
منطق���ة اخللي���ج، م�س���دًدا عل���ى اأن 
مملك���ة البحرين بلد حمب لل�س���الم 
مقدم���ة  يف  ياأت���ي  واال�س���تقرار، 
ورف���د  الرخ���اء  حتقي���ق  اأولويات���ه 
التنمية امل�س���تدامة، لرفعة وتقدم 
�س���عب اململك���ة، وه���و م���ا توؤكده 
الدولي���ة  والتقاري���ر  املوؤ����رشات 
ال�س���ادرة عن املوؤ�س�سات العاملية 

املرموقة.  
واأكد يف هذا ال�س���دد، اأن مملكة 
البحري���ن بقيادتها لن ت�س���مح باأي 
باملكت�س���بات  للم�س���ا�ض  حماول���ة 
التنموية،  واملنج���زات  االإ�س���الحية 
ول���ن تت�س���اهل م���ع م���ن يفك���ر يف 
تقوي����ض اأمن وا�س���تقرار املنطقة، 
قائال: “من االأف�سل االقتداء بنموذج 
البحري���ن الناجح بدال من املحاوالت 
البائ�سة والفا�سلة لعرقلة م�سرتها 

االإ�سالحية والتنموية الرائدة”.

االأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة   
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون 
العمراين: ذكرت الوكيل امل�س���اعد 
التن�س���يق  جلن���ة  رئي����ض  للط���رق 
االأ�سغال و�سوؤون  واملتابعة بوزارة 
البلديات والتخطيط العمراين هدى 
فخ���رو اأن ال���وزارة متمثل���ة بوحدة 
م�س���اريع  ب���اإدارة  املبا����رش  العم���ل 
و�س���يانة الط���رق نف���ذت 58 طلباً 
الن�س���ف  نهاي���ة  حت���ى  م�س���تعجالً 
االأول م���ن العام احلايل، اإذ ت�س���عى 
جاه���دة لتلبية طلب���ات واحتياجات 
املواطنني واملقيمني فيما يتعلق 
مب�س���اريع البنية التحتية، كما اأنها 
حتر����ض على حماية �س���بكة الطرق 
العام���ة وتف���ادي اأي ����رشر قد يقع 

على م�ستخدمي ال�سبكة.

امل�س���اعد  الوكي���ل  واأو�س���حت 
للط���رق اأن وح���دة العم���ل املبا����رش 
تقدم عددا من اخلدمات للمواطنني 
باململك���ة  احلكومي���ة  واجله���ات 
تتمثل يف اأعمال ال�س���يانة املدنية 
التي ت�سم اأعمال ت�س���ليح واإن�ساء 
االأر�سفة واملمرات، وتركيب واإزالة 
واملعدني���ة  اخلر�س���انية  احلواج���ز 
وحواج���ز امل�س���اة، وت�س���ليح اآث���ار 
ح���وادث الطرق الت���ي تت�رشر فيها 
عنا�رص املرور املختلفة من اأر�شفة 
وحواجز وعالم���ات مرورية وغرها، 
اإ�سافة اإلى دفن احلفر والهبوطات 
اأويل  كح���ل  الط���رق  �س���طح  عل���ى 
و�رشيع ريثما يتم اإ�س���الحه من قبل 
واخلدم���ات،  املناط���ق  مهند�س���ي 
امل�س���احية  اخلدم���ات  وتق���دمي 

مل�ساريع الوزارة املختلفة، و�سفط 
واإزال���ة مي���اه املط���ار م���ن الط���رق 
الرئي�س���ة واملناط���ق احل�سا�س���ة يف 

امل�س���خات  با�س���تخدام  اململك���ة 
و�س���هاريج املي���اه، وغره���ا م���ن 
اأعمال ت�س���هيل وجتهيز الفعاليات 

الوطنية وال�سعبية.
واأ�سافت فخرو اأن اأبرز الطلبات 
يف  متثل���ت  تنفيذه���ا  مت  الت���ي 
ت�س���وية عدد من الطرق با�ستخدام 
االإ�سفلت ومنها طريق 107 مبجمع 
603 يف الرفاع، طريق 575 مبجمع 
605 يف �س���رتة، طري���ق 5 مبجم���ع 
419 يف جدحف����ض، طري���ق 3121 
مبجمع 531 يف �س���ار، طريق 1332 
طري���ق  توبل���ي،  يف   713 مبجم���ع 
باملالكي���ة،   1034 مبجم���ع   3424
طريق 6015 مبجمع 750 يف بوري، 
يف   436 مبجم���ع   3643 وطري���ق 

ال�شيف.

• •جاللة امللك	 •�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد	 •�سمو رئي�ض الوزراء	 �سمو ويل العهد	

املنام���ة - بنا: بعث عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����ض جمهورية الربازي���ل االحتادية مي�س���ال تامر؛ 
وذلك مبنا�س���بة ذكرى ا�س���تقالل بالده، اأعرب جاللته 
فيها ع���ن اأطيب تهانيه ومتنياته له بهذه املنا�س���بة 

الوطني.

واالآث���ار:  للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
ا�س���تقبلت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار 
ال�س���يخة مي بن���ت حممد اآل خليفة يف مكتبها �س���باح 
اأم�ض، ال�س���فر الفرن�س���ي برنار رينيو فابر، بح�س���ور 
امل�ست�س���ار الفرن�س���ي للتعاون الثقايف يف ال�س���فارة 

دومينيك �سا�سرت.
املهم���ات  انته���اء  مبنا�س���بة  اللق���اء  وج���اء   
الدبلوما�سية لفابر لدى مملكة البحرين، بعد فرتة من 
العمل ق�ساها يف تعزيز التوا�سل الثقايف واحل�ساري 

ما بني البلدين. 
واأكدت ال�س���يخة مي اأهمية موا�س���لة التعاون ما 
ب���ني البحرين وفرن�س���ا، خ�سو�س���ا يف ظل احل�س���ور 
الفرن�س���ي الفعال يف االأن�س���طة الثقافية ال�سنوية يف 

اململكة.
 ونوه���ت بجهود ال�س���فر يف تقريب امل�س���افات 
م���ا بني الثقافتني البحرينية والفرن�س���ية ويف تعاونه 
الدائم مع هيئة الثقافة والذي اأثمر طوال ال�س���نوات 
املا�سية ن�ساطا ثقافيا متنوعا ما بني معار�ض فنية، 

حفالت مو�سيقية وور�ض عمل تدريبية. 
واطلعت ال�س���يخة مي ال�س���فر على اآخر تطورات 
احلراك الثقايف البحريني، خ�سو�س���ا حت�سرات هيئة 
الثقافة ال�س���تقبال العام 2018، حيث تكون املحرق 

عا�سمة للثقافة االإ�سالمية.
 كم���ا تط���رق احلدي���ث لعم���ل البعثة الفرن�س���ية 
للتنقيب والتي حتتفي هذا العام الذي يحمل �س���عار 
“اآثارن���ا اإن حكت” مبرور 40 عام���ا على انطالقها يف 
البحرين والتي ك�س���فت على مدى ال�س���نوات العديد 

من الكنوز يف مناطق البحرين املختلفة. 
بدوره، اأ�س���اد ال�سفر الفرن�سي بالعالقة املميزة 
ما ب���ني اململكة وفرن�س���ا، موؤك���دا اأهمي���ة دور هيئة 
البحري���ن للثقافة واالآثار يف اإث���راء التبادل الثقايف ما 

بني البلدين ال�سديقني. 

املنام���ة - حمافظ���ة العا�س���مة: اأ�س���اد حماف���ظ 
العا�س���مة ال�س���يخ ه�س���ام بن عبدالرحم���ن اآل خليفة 
بالعم���ل ال���دوؤوب واجله���ود املتوا�س���لة ملنت�س���بي 
املحافظ���ة ودوره���م امل�س���هود يف النهو����ض باالأداء 
الوظيفي وتطوير اخلدم���ات، وذلك انطالقاً من روؤية 
حمافظة العا�سمة يف اأن تكون حمافظة رائدة ومتميزة 
يف خدمة املواطنني واملقيمني؛ من اأجل حياة اأف�سل 

وتنمية م�ستدامة. 
جاء ذلك خالل حفل تكرمي املن�سق االأمني الرائد 
اأحم���د عبداهلل فليفل مبنا�س���بة انتهاء ف���رتة التحاقه 
باملحافظة الذي ح�رشه م�سوؤويل وموظفي املحافظة، 
اإذ اأثن���ى املحاف���ظ على املجه���ودات املثم���رة التي 
بذله���ا فليفل نحو خدمة حمافظة العا�س���مة من خالل 
متابعته لالأمور االأمنية املوكلة اإليه وامل�س���اعي الذي 
بذلها الأجل تطوير وحتديث ق�س���م التن�س���يق االأمني 

باملحافظة. 
واأعرب ال�سيخ ه�س���ام بن عبدالرحمن عن خال�ض 
متنيات���ه بالتوفي���ق والنجاح للرائ���د فليفل يف مهمة 

عمله املقبلة. 

مدين���ة عي�س���ى - وزارة الرتبي���ة والتعلي���م: نظم���ت 
اإدارة التدريب والتطوير املهن���ي بوزارة الرتبية والتعليم 
برناجما تدريبيا لتهيئة 55 من منت�سبي الهيئتني االإدارية 
والتعليمي���ة مبركز نا�رش للتاأهيل والتدريب املهني، وذلك 

مبقر املركز على مدى يومني متتاليني.
وا�ستهدف الربنامج الذي نفذه عدد من االخت�سا�سيني 
من ال���وزارة ومن هيئة ج���ودة التعلي���م والتدريب، تعريف 
يتعل���ق  فيم���ا  املدني���ة  اخلدم���ة  بقوان���ني  امل�س���اركني 
باالإجازات واالن�سباط الوظيفي ومعاير ا�ستحقاق احلوافز 
واملكاف���اآت، ف�س���اًل ع���ن التعري���ف باالمتحان���ات الوطنية 

واأهميتها ومهارات تدريب الطلبة على اأدائها.

امللك يهنئ الرئي�ض 
الربازيلي بذكرى اال�ستقالل

موا�شلة التعاون 
بني البحرين وفرن�سا

حمافظ العا�سمة يكرم الرائد 
فليفل مبنا�سبة انتهاء التحاقه

تهيئة منت�سبي مركز نا�رش 
للتاأهيل والتدريب املهني

•  هدى فخرو	
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وزير الداخلية ي�سيد مب�ستوى التن�سيق مع الأردن

... وينوه بجهود ال�سفري الفرن�سي يف تقوية العالقات

وزيرة ال�سحة تثني على جلنة احلج الطبية

اخلطر الإيراين يتجاوز املنطقة ويهدد الأمن وال�سلم الدوليني

اإطالق امل�رشوع امل�سرتك “حقيبة الفرن�سايز ملراكز ال�رشطة” 

خطة مرورية مع بدء عودة الطلبة للمدار�س 

خاطب طالب جامعة بنتلي الأمريكية... �شفرينا يف وا�شنطن:

ي�شهم يف توحيد الإجراءات بني وزارتي الداخلية يف البحرين والإمارات 

مب�شاركة �رشطة املجتمع واحلرا�س

بنتل����ي  جامع����ة  ا�شت�ش����افت  بن����ا:   - املنام����ة 
الأمريكي����ة �ش����فري مملك����ة البحرين ل����دى الوليات 
املتح����دة الأمريكية ال�ش����يخ عب����داهلل بن را�ش����د اآل 
خليفة يوم الثالثاء املا�ش����ي، ك�ش����يف �رشف يف لقاء 

جمعه مع نحو 200 من طالب اجلامعة.
وحتدث ال�شفري باإ�ش����هاب عن طبيعة الت�شامح 
والتعاي�س يف مملكة البحرين، مبا يف ذلك الت�ش����امح 
الديني، واملتاأ�ش����ل يف املجتمع منذ مئات ال�شنني، 
مو�ش����حا اأن هذا الت�ش����امح والتعاي�س، والذي �شانه 
النهج الإ�شالحي لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة، �ش����كل ح�شنا منيعا �شد 

املحاولت الجنبية لزعزعة الأمن يف اململكة.
واأ�ش����اف “واإذ تت�ش����در اجلمهوري����ة الإيراني����ة 
واأدجلته����م  ال�ش����باب  ببع�����س  التغري����ر  حم����اولت 
ودفعهم اإلى التطرف، وت�ش����ليحهم وتدريبهم على 
القي����ام بالعملي����ات الإرهابية، فاإن اخلط����ر الإيراين 
الذي ميثله النظام وحر�ش����ه الث����وري ل يقت�رش على 
مملك����ة البحرين اأو الوطن العرب����ي، بل يتجاوزه اإلى 
تهديد الأمن وال�ش����لم الدولي����ني، واأن هذا التهديد 
ينبع من الد�ش����تور الإيراين الذي ين�س على ت�شدير 
الث����ورة، وبالتايل ف����اإن املوقف الإي����راين لن يتغري 
اإل عندم����ا تتخلى اإيران ع����ن مفهومها هذا، واأن تبداأ 
بالت�����رشف كدولة طبيعية م����ن دول املجتمع الدويل 
امل�ش����امل، واأن حترتم مبادئ القانون الدويل وميثاق 
الأم����م املتحدة مب����ا يف ذلك مبادئ احرتام ال�ش����يادة 
وح�ش����ن اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش����وؤون الداخلية 

للدول الأخرى”.
وق����ال “واأم����ام حم����اولت اإيران تهديد ال�ش����لم 
يف اململك����ة ع����ن طريق دع����م اجلماع����ات املتطرفة 
اأن  اإل  واأدجلته����م،  الأ�ش����خا�س  ببع�����س  والتغري����ر 
العملي����ة الدميقراطي����ة يف البحري����ن، التي د�ش����نها 
النهج الإ�ش����الحي جلاللة امللك، مب����ا يف ذلك مبادئ 

والتمثي����ل  ال�ش����لطات  وف�ش����ل  القان����ون  �ش����يادة 
ال�شعبي، �شكلت �شمام الأمان اأمام حماولت زعزعة 
ال�ش����تقرار. فعلى �ش����بيل املثال ل احل�رش، مت اأخريا 
اإ�ش����دار قانون الأ�رشة املوحد بعد موافقة جمل�ش����ي 
ال�ش����ورى والن����واب، والذي يعك�س انفت����اح املجتمع 
وتعاي�ش����ه، وقدرة العملي����ة ال�شيا�ش����ية وفعاليتها 
يف الت�ش����اور والدميقراطي����ة، ويعد بال �ش����ك قانونا 
تاريخي����ا وامت����دادا للنهج الإ�ش����الحي جلاللة امللك 

الذي حر�س على متكني املراأة و�شون حقوقها”.
ويف ال�ش����ياق ذاته، اأو�شح ال�ش����فري اأن للمملكة 
اإرث طوي����ل يف متكني املراأة وم�ش����اركتها كع�ش����و 
فع����ال يف املجتم����ع، ف����كان للم����راأة البحريني����ة حق 
الت�ش����ويت يف النتخاب����ات البلدية منذ خم�ش����ينات 
القرن املا�ش����ي، مما جعله����ا يف طليعة دول اخلليج 
العرب����ي التي تتمت����ع بكام����ل حقوقها ال�شيا�ش����ية، 
متما�ش����يا م����ع ركن اأ�ش����ا�س م����ن النهج الإ�ش����الحي 
جلاللة امللك منذ انطالق����ه، متمثال يف متكني املراأة 

البحرينية و�شون حقوقها.
واأ�ش����ار ال�ش����يخ عبداهلل ب����ن را�ش����د اآل خليفة ، 

اأن الإج����راءات التي اتخذته����ا حكومة مملكة البحرين 
يف جم����ال النم����و القت�ش����ادي ، اأدت اإل����ى ت�ش����نيف 
مرتب����ة البحرين الى درجة متقدم����ة يف جمال احلرية 
البيئ����ة  القت�ش����ادية ، مم����ا نعك�����س عل����ى تط����ور 
القت�ش����ادية ب�ش����كل ايجابي ، حيث ركزت احلكومة 
عل����ى توف����ري كاف����ة الت�ش����هيالت لدعم  ال�ش����تثمار 
، وتوف����ري احلماي����ة القانوني����ة لل�����رشكات ، وتاأم����ني 
حق����وق الق����وى العاملة م����ع احلد م����ن البريوقراطية 
الروتيني����ة . م�ش����ريا �ش����عادته باأن ه����ذا النجاح كان 
بف�شل �شيا�شة البحرين القت�شادية احلره وروؤيتها 
الوا�ش����حة لتحقيق النم����و والزده����ار ، واأن موافقة 
املجل�س الت�رشيعي منذ اأكرث من عامني على �شل�شلة 
من قوانني التحكيم اجلديدة ، قد �ش����اهم يف تعزيز  
ا�ش����تفادة  ال�����رشكات املحلية والأجنبي����ة من النظام 

القت�شادي البحريني املنفتح  .
ويف اخلتام، وجه ال�ش����يخ عبداهلل بن را�شد عددا 
من الن�شائح اإلى الطلبة، مبا يف ذلك �رشورة الجتهاد 
واللت����زام لتحقي����ق اأحالمهم املرج����وة، متمنيا لهم 

التوفيق والنجاح يف حياتهم التعليمية واملهنية.

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: اجتمع نائب 
رئي�����س الأم����ن الع����ام العميد ال�ش����يخ خليفة 
ب����ن اأحمد اآل خليفة بوفد م����ن وزارة الداخلية 
بدول����ة الإم����ارات العربية املتحدة ال�ش����قيقة 
برئا�ش����ة مدي����ر اإدارة امل�ش����اريع الرائد دانة 
حمي����د. ومت خ����الل الجتم����اع اإط����الق م�����رشوع 
الداخلية”  الفرن�ش����ايز ملراكز وزارة  “حقيبة 
بني البلدين ال�ش����قيقني، والذي يطبق لأول 
مرة يف العامل على م�ش����توى الأجهزة ال�رشطية 
والأمني����ة، وال����ذي من �ش����اأن تطبيق����ه تعزيز 
وتوحي����د اإج����راءات ومعاي����ري اخلدم����ة، ورفع 

م�شتوى التن�شيق ال�رشطي.
ويف بداي����ة الجتماع، رح����ب نائب رئي�س 
الأم����ن الع����ام مبمثل����ي وزارة الداخلية بدولة 
الإم����ارات العربي����ة املتح����دة، م�ش����ريا اإلى اأن 
تطبي����ق امل�����رشوع ياأت����ي بدع����م ورعاي����ة من 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�ش����يخ را�ش����د 
ب����ن عبداهلل اآل خليف����ة، ونائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية 
املتحدة �ش����مو الفريق ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهي����ان، والذي ي�ش����هم يف تطوير جمالت 
العمل الأمني امل�ش����رتك اإلى جم����الت اأرحب 
منوها مبتابعة رئي�س الأمن العام اللواء طارق 
احل�ش����ن للم�����رشوع ال����ذي يهدف اإل����ى تطوير 

اأداء الأجه����زة الأمنية، ورفع ج����ودة اخلدمات 
عرب منظومة متنا�ش����قة من العمل امل�ش����رتك 
والإج����راءات على �ش����عيد املفاهيم ال�رشطية، 
حيث يبداأ امل�رشوع يف مملكة البحرين باختيار 
3 مراك����ز �رشط����ة وغرفة للعملي����ات، ومن ثم 

اإجراء تقييم �شامل لها.
واأ�ش����اف العميد ال�ش����يخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف����ة اأن امل�����رشوع �ش����يعمل على تطوير 
الأداء املوؤ�ش�ش����ي يف مراكز ال�رشطة وحت�شني 
ج����ودة اخلدمات املقدم����ة و�رشعتها ودقتها، 
وذلك باأ�شلوب مبتكر يرتكز على ال�شتفادة 
م����ن مفاهيم وممار�ش����ات علمية يف ا�ش����تباق 
التحدي����ات امل�ش����تقبلية والعمل امل�ش����رتك 

العابر للدول لتطويعها، مما ي�شهم يف تعزيز 
قدرات الأجهزة ال�رشطية وحت�شني اخلدمات.

وتت�ش����من مراح����ل تطبيق امل�����رشوع عقد 
ور�����س تعريفية من قبل خرباء متخ�ش�ش����ني 
م����ن دول����ة الإم����ارات ال�ش����قيقة، ت�ش����تهدف 
قادة �رشطي����ني ومدراء وموظف����ني من جميع 
امل�شتويات الإدارية وت�شكيل فريق للم�رشوع، 
ثم يبا�����رش بعملية التدريب املتخ�ش�����س من 
قبل اخل����رباء، تتبعها مرحل����ة تقييم املراكز 
املختارة وغرفة العمليات وينتهي بالتقارير 
النهائية.  ح�رش الجتماع عدد من امل�شوؤولني 
بوزارة الداخلية، ووفد دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: �رشح نائب 
مدي����ر ع����ام الإدارة العامة للم����رور العقيد 
حمم����د دراج ب����اأن اخلطة املروري����ة للعودة 
للمدار�س تهدف اإلى حتقيق �شنة درا�شية 
اآمنة ت�شمل �شالمة الطالب وان�شيابية حركة 
الطري����ق لأولي����اء اأمورهم وال�ش����واق، فقد 
اأعدت الإدارة الربامج والفعاليات الكفيلة 
برف����ع كف����اءة اأداء �رشط����ة امل����رور و�رشط����ة 
خدم����ة املجتمع، وتدريب حرا�س املدار�س؛ 
من اأج����ل احلفاظ على اأمن و�ش����المة اأبنائنا 
وبناتنا الطلبة وذلك بالتن�شيق مع اجلهات 
موا�ش����يع  بتنظي����م  املخت�ش����ة  واللج����ان 
الطرقات واملرتفع����ات ومداخل املدار�س 

وخمارجها.
واأ�ش����ار اإلى اأن الإدارة العامة و�ش����عت 
خطة م�شاندة للدوريات املرورية؛ لتغطية 
التقاطعات والإ�ض����ارات ال�ضوئية وخطوط 
امل�ش����اة يف فرتة العودة للمدار�س واأوقات 

ال����ذروة، كما مت ت�ش����كيل جلن����ة ممثلة من 
الإدارة العامة للمرور، ومن وزارة الأ�ش����غال 
وم����ن  العم����راين،  والتخطي����ط  والبلدي����ات 
وزارة الرتبي����ة والتعلي����م ملتابعة الو�ش����ع 

امل����روري بالقرب م����ن املدار�س احلكومية 
واخلا�ش����ة، واإيجاد احلل����ول الكفيلة؛ للحد 

من الختناقات، و�شمان �شالمة الطلبة.
ون����وه اإلى �رشورة مواجهة ال�ش����لوكيات 
اخلاطئة التي يرتكبها بع�س ال�ش����واق على 
ال�شوارع الرئي�شة؛ من اأجل ت�شهيل احلركة 
املروري����ة، وحتقي����ق الأم����ان مل�ش����تخدمي 
الطريق، م�شددا على �رشورة تعاون ال�شواق 
واأولي����اء الأمور مع �رشط����ة املجتمع وحرا�س 
املدار�س لتنظيم احلركة املرورية بالقرب 

من املدار�س.
يذك����ر باأن الإدارة العامة للمرور اأقامت 
عددا من احلمالت املرورية التوعوية حتت 
�ش����عار )�ش����المتهم تهمن����ا( خ����الل العطلة 
ال�ش����يفية موجه����ة اإل����ى الط����الب واأولي����اء 
الطري����ق  مبخاط����ر  لتوعيته����م  اأموره����م؛ 
وال�ش����لوك املنا�ش����ب للعبور اأثن����اء اأوقات 

الذروة املرورية.

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ا�ش���تقبل وزي���ر الداخلية ال�ش���يخ 
را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، �شباح 
اأم����س، �ش���فري اململك���ة الأردنية 
البحرين  الها�ش���مية لدى مملك���ة 
رام���ي الع���دوان؛ وذلك مبنا�ش���بة 

تعيينه �شفريا جديدا لبالده.

ورحب الوزير بال�شفري الأردين 
بالعالق���ات  م�ش���يداً  اجلدي���د، 
الطيب���ة التي تربط ب���ني البلدين 
ال�ش���قيقني ومب�ش���توى التع���اون 
والتن�ش���يق خ�شو�شا يف املجالت 
التوفي���ق  ل���ه  متمني���اً  الأمني���ة، 

والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ا�ش���تقبل وزي���ر الداخلية ال�ش���يخ 
را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، �شباح 
اأم�س �شفري اجلمهورية الفرن�شية 
لدى مملكة البحري���ن برنار رينيو 
فابر؛ وذلك مبنا�شبة انتهاء فرتة 
عمل���ه. واأعرب وزي���ر الداخلية عن 
�ش���كره وتقدي���ره جلهود �ش���فري 
جمهورية فرن�ش���ا على م���ا قام به 
طوال فرتة عمله، وما �شاهم به يف 

تعزيز العالق���ات الثنائية القائمة 
ال�شديقني، وزيادة  البلدين  بني 
التع���اون امل�ش���رتك يف املجالت 
كافة، متمنياً له التوفيق والنجاح.
م���ن جانبه، عرب ال�ش���فري برنار 
ريني���و ع���ن تقديره مل���ا لقيه من 
تع���اون مع وزارة الداخلية اأ�ش���هم 
يف اإجن���اح مه���ام عمل���ه، متمني���اً 
ململك���ة البحرين و�ش���عبها مزيداً 

من التقدم والزدهار.

ال�ش����حة:  وزارة   - املنام����ة 
ع����ادت اللجن����ة الطبي����ة لأعم����ال 
بعثة احلج برئا�شة اإبراهيم عبيد 
اإل����ى الب����الد م�ش����اء اأم�����س وذلك 
بعد اأن قام����ت مبهامها الوطنية 
والإن�شانية حلجاج مملكة البحرين 
يف الديار املقد�ش����ة عل����ى اأكمل 
وجه، من خ����الل تقدمي اخلدمات 
املتكامل����ة  العالجي����ة  ال�ش����حية 
لكل احلالت التي توافدت على 

عيادات اللجنة.
وبهذه املنا�شبة، اأثنت وزيرة 
ال�ش����حة فائق����ة ال�ش����الح عل����ى 
اجلهود املخل�شة التي قامت بها 
اللجن����ة الطبية لأعمال بعثة احلج 
خلدمة حج����اج بي����ت اهلل احلرام، 
من خالل التواجد يف جميع مواقع 
احلج ل�ش����تقبال احلج����اج الذين 
يحتاجون العالج ومتابعتهم منذ 
حلظة و�ش����ولهم وحتى عودتهم 

اإلى اأر�س الوطن �شاملني. 

واأ�شادت ال�شالح بعمل اللجنة 
الطبي����ة لبعثة احل����ج وتنظيمها، 
موؤك����دًة اأن ه����ذا الإجن����از يعك�س 
حر�����س واهتم����ام �ش����مو رئي�����س 
ال�ش����ديدة  وتوجيهات����ه  ال����وزراء 
لتق����دمي اأف�ش����ل �ش����بل الرعاية 
جلمي����ع حج����اج مملك����ة البحرين، 
حيث يحث دوماً على بذل اأق�شى 
جهد مل�شاعدتهم وتقدمي اأف�شل 
اخلدمات ال�شحية اأثناء تاأديتهم 
منا�ش����ك احلج؛ ل�شمان عودتهم 

اإلى اأر�س البحرين �شاملني.  
وتقدم����ت الوزي����رة بال�ش����كر 
اللجنت����ني  اأع�ش����اء  جمي����ع  اإل����ى 
التن�ش����يقية والطبي����ة للح����ج ملا 
يقوم����ون ب����ه م����ن عمل اإن�ش����اين 
وروحاين حلجاج بيت اهلل احلرام، 
وتقدمي اخلدمات ال�ش����حية لهم 
على اأكمل وجه يف �ش����بيل �شمان 
اأر�����س  اإل����ى  ب�ش����المة  عودته����م 

الوطن. 

• العقيد حممد دراج	
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يخّيم اله���م املادي على الأ����رة البحرينية 
م���ع عودة املدار�س يف 10 �س���بتمرب اجلاري، اإذ 
تتاأهب للمو�سم اجلديد من خالل �راء احلقائب 

والقرطا�سية.
ويف ه���ذا الوق���ت م���ن كل ع���ام، تنتع����س 
مبيعات املكتبات وحمالت القرطا�سية املليئة 
بالأدوات املدر�سية باأ�سكال واألوان ل ح�ر لها، 
فاحلقائب تتلون بر�س���ومات جديدة، وب�س���ور 
ل�سخ�س���يات كرتونية حمببة يع�سقها الأطفال، 
اأو ترى عليها �س���ورة لع���ب كرة قدم، مع تنوع 

الت�ساميم والألوان.

بي���ع  حم���ال  بع����س  يف  جال���ت  “الب���الد” 
امل�س���تلزمات املدر�سية مع قرب عودة الطالب 
والطالبات للمدار�س، وكان لنا “درد�س���ة” مع 
املواطنة اأم عبداهلل التي عربت عن ا�س���تيائها 
ج���راء غالء الأ�س���عار، وا�س���تكت من ع���دم تنوع 
املعرو�س، موؤكدة ت�س���ابه املعرو�س يف معظم 

حمالت بيع القرطا�سية.
وطالبت اأم عبداهلل وزارة التجارة وال�سناعة 
القي���ام  اإدارة حماي���ة امل�س���تهلك  م���ن خ���الل 
بدورها امل�س���وؤول بت�سديد الرقابة على حمالت 

القرطا�سية لعدم التالعب بالأ�سعار.
واأ�س���افت م���ع الع���ام الدرا�س���ي اجلدي���د 
�س���تكون هن���اك متطلب���ات اأخ���رى م���ن جان���ب 

املدر�س���ة، مما ي�س���كل عبئا اإ�س���افيا على رب 
الأ����رة. وطالبت وزارة الرتبي���ة والتعليم بحثَّ 
املدار����س عل���ى تقنني املتطلبات املدر�س���ية 

التي ت�سبب عبئا لالأهايل.
“الب���الد” التقت اأي�ًس���ا املواطن من�س���ور 
امل�س���تلزمات  بي���ع  حم���الت  اإح���د  يف  مزع���ل 
املدر�سية، واأعرب عن �سعادته بروؤية البت�سامة 
ترت�س���م عل���ى وج���وه اأبنائ���ه وه���م يخت���ارون 

القرطا�سية.
واأ�س���ار اإل���ى اأنه���م فرح���ون ج���دا بالعودة 
حديث���ه  خامًت���ا  زمالئه���م،  وبلق���اء  للمدر�س���ة 
بالقول: اأمتنى جلميع الطلبة التوفيق والنجاح 

يف العام الدرا�سي اجلديد.

العودة للمدار�س 
هـمٌّ يوؤرق الأ�رسة البحرينـية

خليل اإبراهيم

ت�سوير: خليل اإبراهيم 
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ال�صالح تبحث 
التعاون ال�صحي بني 

البحرين وفرن�صا
املنام���ة - وزارة ال�ص���حة: 
ا�ص���تقبلت وزيرة ال�صحة فائقة 
ال�ص���الح �ص���باح اأم����س �ص���فري 
ل���دى  الفرن�ص���ية  اجلمهوري���ة 
مملك���ة البحري���ن برن���ار ريني���و 
فاب���ر؛ وذل���ك مبنا�ص���بة انتهاء 
ف���رة عمل���ه، يرافقه م�صت�ص���ار 
الثق���ايف  والعم���ل  التع���اون 
الفرن�ص���ية دومنيك  بال�ص���فارة 

فيليب �صا�صر.
اأ�ص���ادت  اللقاء،  ويف بداية 
وزيرة ال�ص���حة بجهود ال�ص���فري 
الفرن�ص���ي الت���ي بذله���ا خ���ال 
فرة عمله جتاه تعزيز وتوطيد 
العاق���ات الوثيق���ة التي تربط 
ب���ني البحرين وفرن�ص���ا وتنامي 
ب���ني  امل�ص���رك  التع���اون 
البلدين ال�ص���ديقني يف خمتلف 

املجاالت.
ومن جانبه، اأعرب ال�ص���فري 
�ص���كره وتقدي���ره  ع���ن عمي���ق 
ململكة البحرين قيادًة وحكومًة 
مب�ص���توى  م�ص���يداً  و�ص���عباً، 
الفرن�ص���ية  البحرينية  العاقات 
وتط���ور ه���ذه العاق���ات عل���ى 

االأ�صعدة كافة. 
ومت خال اللق���اء، التباحث 
ب�ص���اأن برام���ج التدري���ب الت���ي 
تقدمها فرن�صا يف التخ�ص�صات 
الطبي���ة باجلامعات الفرن�ص���ية، 
معرب���ًة ال�ص���الح ع���ن اهتمامها 
بهذا املو�صوع وا�صتعداد وزارة 
ال�صحة من خال املعنيني فيها 
للتوا�ص���ل مع اجلانب الفرن�صي 

يف هذا املجال.

رط�����وب�����ة اجل�������و وا�����ص����ت����خ����دام امل����ك����ي����ف����ات ال�������ص���ب���ب ال����رئ����ي���������س ل���اإ����ص���اب���ة

“الإبر اجلافة” اأحدث تقنية لعالج التهاب مف�صل الركبة
80 % من البحرينيني يعانون من اخل�صونة بعد ال� 50... �رسحان ل� “$”:

ذك���ر اخت�صا�ص���ي الع���اج الطبيع���ي 
ع�ص���و هيئة التدري�س يف معهد �ص���اميون 
لاإب���ر اجلافة )�ص���وي�رسا( غ���ازي �رسحان اأن 
80 % من البحرينيني يعانون من خ�صونة 
الركبة بعد �ص���ن ال���� 50، واأن اأكرث من 85 
% يعان���ون م���ن اأمل املفا�ص���ل املرتب���ط 

اأحيانا بالتهاب بعد �صن ال� 60. 
واأو�ص���ح اأن ن�صبة اإ�ص���ابة الن�صاء بهذا 
العر�س ال�ص���حي اأكرب من الرجال، م�صريا 
اإلى اأن رطوبة اجلو، وا�صتخدام املكيفات 
يف مملكة البحري���ن ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي لها تاأثري مبا�رس يف حدوث ذلك.
 واأو�صح �رسحان يف ت�رسيحات ل� “الباد” 
اأن اأمل املفا�ص���ل يعت���رب م���ن امل�ص���اكل 
املنت����رسة كثريا يف البحرين خ�صو�ص���ا اأمل 
مف�ص���ل الرك���ب، مردف���ا اأن الدرا�ص���ات 
واالإح�ص���اءات االأخرية الت���ي اأجرتها  وزارة 
ال�صحة بينت اأن  اأكرث املر�صى املرددين 
عل���ى العي���ادات اخلارجي���ة، هم مر�ص���ى 
عيادات العظام والعاج الطبيعي، واأن 80 

% منهم يعانون من اأمل مف�صل الركبة. 
 وقال اخت�صا�ص���ي العاج الطبيعي اإن 
اأمل مف�ص���ل الركبة ينتج من اأ�ص���باب عدة 
اأهمها احتكاك الركبة و�ص���عف الع�صات 
واالإ�ص���ابات املبا�رسة، والتهاب املف�ص���ل 
االأول  ال�ص���بب  اأن  الروماتيزم���ي، موؤك���دا 
ه���و احت���كاك الركبة و�ص���عف الع�ص���ات 
يف الفخذ امل�ص���احب مما ي�ص���بب التهاب 
املفا�ص���ل اأو احت���كاك الركب���ة، وي�ص���مى 
بع�س االأحيان ب� “خ�ص���ونة الغ�ص���اريف”، 
وال���ذي يحدث نتيجة  زيادة ال�ص���غط على 
املف�ص���ل عن طريق اجللو�س على االأر�س 

لفرة طويلة، وكرب ال�صن.
ولوحظ انت�ص���ار ه���ذا املر�س يف الفئة 
العمري���ة بع���د 45 �ص���نة، مردف���ا اأن هذه 
الاعب���ني  يف  اأي�ص���ا  امل�ص���كلة  موج���ودة 
ال�ص���ابقني، اإذ ع���ادة ما يتعر����س الاعب 
الإ�ص���ابات ع���دة اأثن���اء ممار�ص���ة ريا�ص���ة 
ك���رة القدم وال�ص���لة والتن����س وغريها من 

ريا�صات تعتمد على الركب.
وعن اأعرا�س التهاب مف�ص���ل الركبة، 

قال �رسحان: هي اآالم يف املف�صل خ�صو�صا 
اجلان���ب الداخلي للركب���ة وانتفاخ وجتمع 
ال�ص���وائل حول الركبة، وق�ص���ور يف حركة 
املف�ص���ل اإذ ال ي�ص���تطيع املري����س ثن���ي 
الركب���ة ب�ص���كل كام���ل، وق���د ي���وؤدي اإلى 

�صعوبة امل�صي وال� “عرجة”.
واأ�صاف “طور الباحثون عاجات كثرية 
لعاج اأمل مف�ص���ل الركبة اأهمها العاجات 
اجلراحي���ة مث���ل عملي���ة تغي���ري مف�ص���ل 
وا�ص���تخدام مف�صل �ص���ناعي، وا�صتخدام 
لتنظي���ف املف�ص���ل،  اجلراح���ي  املنظ���ار 
اإ�ص���افة اإلى العاجات غري اجلراحية التي 
واالأدوي���ة  الطبيع���ي  الع���اج  يف  تتمث���ل 
امل�ص���ادة لالتهاب والثلج والراحة واالإبر 

ال�صينية وغريها.
 وك�ص���ف �رسحان عن التقني���ة اجلديدة 
التي طورها جمموعة من االخت�صا�ص���يني 

االأمريكيني وا�ص���تمرت 15 �ص���نة، م�صريا 
اإلى اأنها ت�ص���كل ث���ورة علمي���ة يف طريقة 
عاج اأمل مف�ص���ل الركبة، وهي ا�ص���تخدام 
“احلقن اجلافة”؛ الأن هذه الطريقة تتميز 
ب�رسعة العاج وقلة االأ�رسار اجلانبية التي ال 

تذكر اأو ال توجد يف اأكرث االأحيان.
وع���ن الع���اج باالإب���ر اجلافة، اأو�ص���ح 
ا�صت�ص���اري الع���اج الطبيعي اأنه���ا اأحدث 
الط���رق التي ت�ص���تخدم يف مراك���ز العاج 
الطبيع���ي، واأنه���ت معان���اة الكث���ري م���ن 
املر�صى، مو�ص���حا اأنه يتم ا�ص���تخدام اإبر 
دقيق���ة احلج���م ال تتج���اوز 0.3 ملليم���ر 
ويتم غر�ص���ها يف الع�ص���ات، م�ص���ريا اإلى 
اأن التقنية ت�ص���تغرق من 5 اإلى 10 دقائق 
فقط، ولكن قد حتتاج من 4 اإلى 5 جل�صات 
لع���اج كل املفا�ص���ل، واأن تكلفتها تبدو 
متوا�ص���عة اأم���ام العملي���ات اجلراحي���ة اأو 

تبديل املف�صل.
وق���ال �رسح���ان اإن باحث���ني اأمريكيني 
قام���وا بت�ص���وير عملية الوخز با�ص���تخدام 
امل���واد  وحتلي���ل  ال�ص���وتية  املوج���ات 
الكيميائية حول الع�ص���لة بوا�صطة اأنبوب 
دقيق مو�ص���ل للع�ص���لة، وكانت النتائج 
غري متوقع���ة للفريق الطبي، حيث وجدت 
كمية من االندورفن، وهو مرخ للع�صات، 
مت اإفرازه من اجل�ص���م، كما اختفت املواد 
امل�صببة لاأمل مثل اله�صتامني وغريها من 

املركبات الكيميائية املهيجة.
وع���ن كيفية ا�ص���تخدام ه���ذه االإبر يف 
مف�ص���ل الركبة، ق���ال �رسحان “ ت�ص���تخدم 
االإب���ر الدقيقة ج���دا يف حتفيز الع�ص���ات 
 املتاأثرة خ�صو�صا ع�صات الفخذ االأمامية 
واخللفية مل�ص���اكل الرك���ب،  حيث تتكون 
بع����س العقد الع�ص���لية وهي عب���ارة عن 

تكت���ات منت�رسة يف الع�ص���ات امل�ص���ابة، 
 ويعتقد كث���ري من الباحثني اأنها ال�ص���بب 
الرئي�س الآالم مف�ص���ل الركب، م�صريا اإلى 
اأن الدرا�صات ال�رسيرية املرافقة ال�صتخدام 
االإبر بينت اأن اإرخاء العقد الع�صلية يوؤدي 
ف���ورا اإل���ى تخفي���ف الأمل وزي���ادة ن�ش���اط 
الع�ص���لة وزيادة مدى احلركة يف املف�صل 

اأي عاج تيب�س الركبة.
فعال���ة  الطريق���ة  ه���ذه  اأن  واأو�ص���ح 
يف ع���اج اأحد اأكرث امل�ص���اكل انت�ص���ارا يف 
البحري���ن، ومت ا�ص���تخدامها على كثري من 
املر�ص���ى الذي���ن يعانون م���ن اأمل الركب 
وكانت النتائج اإيجابية و�رسيعة، مو�ص���حا 
اأن ا�صتخدام االإبر اجلافة يجب اأن يكون من 
خال خمت�س و�ص���احب �ص���هادة ممار�صة، 
موؤك���دا اأن ه���ذه التقنية ق���د تغني بع�س 

املر�صى عن اإجراء العمليات اجلراحية.

• •االخت�صا�صي غازي �رسحان	 �صور تو�صيحية	

 بدور املالكي
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املجال�س البلدية ت�ستقبل اآخر اأدوار انعقادها الأ�سبوع املقبل
“$” تن�رش مواعيد انعقاد االجتماعات االعتيادية

يع���ود البلديون اإلى مقاعدهم مع افتتاح دور 
االنعق���اد الراب���ع واالأخري م���ن الف�ص���ل الت�رشيعي 
الرابع وذلك يف االأ�ص���بوع املقبل واالأ�ص���بوع التايل 

له.
وبهذا ال�صدد ا�ص���تطلعت “البالد” املجال�س 
البلدية الثالثة وجمل�س اأمانة العا�صمة؛ لال�صتعالم 
عن موع���د ب���دء انعق���اد االجتماع���ات االعتيادية، 
وت�صكيل جلان املجل�س. ووفقا للمواعيد املبدئية 
التي ح�صلت عليها ال�ص���حيفة من املجال�س، فاإن 
جمل�س بلدي اجلنوبية �ص���يكون اأول املجال�س من 
حيث انعقاد جل�ص���اته وذلك يوم االأربعاء املوافق 

13 �صبتمرب اجلاري.
وذكر البلدي حممد البلو�ص���ي اأنه من املتوقع 
انعق���اد اجتماع اللجنة الدائمة ي���وم االأحد املقبل، 
والتي �ص���يتم من خاللها ت�صكيل اللجان، ويف حال 
عدم التوافق خالل اجتماع اللجنة الدائمة �ص���يوؤجل 

مو�صوع ت�صكيل اللجان اإلى االجتماع االعتيادي.
و�صيفتتح املجل�س اجلنوبي اأبوابه هذا الدور 
بت�ضعة اأع�ضاء، وذلك بعد اإ�ضقاط املجل�س ع�ضوية 
البلدي عبداهلل القبي�ص���ي، والذي �صتنظر املحكمة 
امل�صتعجلة االإدارية يف 10 اأكتوبر املقبل ق�صيته، 
بع���د اأن كانت يف تاريخ 14 يونيو املا�ص���ي وفقا 

الإفادة الع�صو البلدي لل�صحيفة.
واأم���ا جمل�س بل���دي املحرق، فم���ن املقرر اأن 
يعقد اجتماعه االأول يف تاريخ 17 �صبتمرب اجلاري، 
ولعل ذلك يعود اإلى اأن املجل�س لن يخ�ص����س اأي 
اجتماع م�صبق الجتماع املجل�س االعتيادي كاجتماع 

اللجنة الدائمة.
ويف ه���ذا االإط���ار، ق���ال رئي�س جمل����س بلدي 
اللج���ان  ت�ص���كيل  اإن  �ص���نان  اآل  املح���رق حمم���د 
املتخ�ص�ص���ة يف املجل����س والرت�ص���ح لرئا�ص���تها 
وع�صويتها �صتتم خالل اجتماع املجل�س االعتيادي.
ولفت اإل���ى اأن م�رشوع تطوي���ر حديقة املحرق 
الكربى وتطوير واإن�ص���اء بع�س احلدائق املتعرثة 
يف املحافظة �ص���تكون عل���ى راأ����س اأولويات عمل 

املجل�س خالل الدور القادم.

الشمالية والعاصمة
ويلي جمل����س بلدي املح���رق من حي���ث انعقاد 
االجتماعات االعتيادية جمل�س بلدي ال�صمالية، حيث 
من املتوقع اأن يعقد اأولى جل�ص���اته يف 18 �ص���بتمرب 

اجلاري.
وق���ال رئي����س جمل����س بل���دي ال�ص���مالية حممد 
بوحم���ود اإن الرتتيبات املبدئي���ة النعقاد اجتماعات 
املجل����س �ص���تكون من خالل تخ�ص���ي�س ي���وم االأحد 
املقبل لالجتماع الت�ص���اوري لت�ص���كيل اللجان، يليه 
اجتم���اع ي���وم االإثنني الختيار روؤ�ص���اء اللج���ان، ومن 
ثم اجتماع اللجنة الدائمة املخت�ص���ة ب�ص���ياغة جدول 
اأعمال االجتماع االعتيادي وذلك يوم الثالثاء املقبل.

وبنينَّ بوحمود اأن الفر�س املتاحة للمجل�س خالل 
هذا الدور تتمثل يف اإق���رار امليزانية العامة للدولة، 
اإال اأن م���دى كفاية ه���ذه امليزاني���ة لتلبية طموحات 

املجل�س متثل يف الوقت نف�صه اأبرز التحديات.
واأ�ص���ار اإلى اأنه ال يزال التعويل على ال�رشاكة مع 

القطاع اخلا�س لت�رشيع تنفيذ امل�صاريع املتعرثة يف 
املحافظة.

وذك���ر اأن اأبرز امل�ص���اريع الت���ي يتطلع املجل�س 
اإل���ى اإجنازه���ا خالل ال���دور القادم تتمث���ل يف م�رشوع 
تطوي���ر �ص���احل اأبو�ص���بح يف الدراز، واإن�ص���اء �ص���وق 
مركزية الأبناء املحافظة ال�صمالية، اإلى جانب م�صاريع 

ال�صواحل واملما�صي واملرافئ واحلدائق.
و�ص���يكون اآخر املجال�س م���ن حيث موعد انعقاد 
جل�ص���اته االعتيادي���ة العامة جمل�س اأمانة العا�ص���مة 
وذلك يف تاريخ 20 �صبتمرب اجلاري، حيث �صيخ�ص�س 
املجل�س يوم االأحد املقبل الجتماع ت�ص���كيل اللجان، 
فيما �ص���يعقد يوم االأربعاء الذي يليه اجتماع اللجنة 
الدائمة، عل���ى اأن يعقد اجتماع���ه االعتيادي االأربعاء 

الذي يليه.

قانون البلديات
ي�ص���ار اإلى اأن قانون البلدي���ات ين�س يف املادة 

24 من���ه على اأن “مدة دور انعق���اد املجل�س البلدي 
ع�رشة اأ�صهر، تبداأ يف االأ�صبوع االأول من �صهر �صبتمرب 
م���ن كل عام. ومع ذلك يجوز بقرار من جمل�س الوزراء 
تاأجيل ه���ذا املوعد ملدة ال تزيد على �ص���تني يوماً، 
ويف هذه احلالة، فاإن مدة التاأجيل حت�صب �صمن مدة 

دور االنعقاد”.
وتن����س املادة نف�ص���ها يف الفقرة ب���اء على اأنه 
“يعق���د املجل����س البلدي اجتماع���ا عاديا مرتني كل 
�ص���هر على االأقل بدعوة من رئي�ص���ه. ويجوز لرئي�س 
املجل����س اأن يدعو املجل����س اإلى اجتم���اع غري عادي 

الأ�صباب يقدرها، اأو اإذا طلب عقد هذا االجتماع اأربعة 
اأع�صاء على االأقل. وال ينظر املجل�س يف االجتماع غري 

العادي اإال امل�صائل التي دعي للنظر فيها”.
وتن�س املادة 22 من الالئحة التنفيذية لقانون 
البلديات على اأن “ي�ص���كل كل جمل�س بلدي من بني 
اأع�ص���ائه يف بداية كل دور انعقاد جلاناً متخ�ص�ص���ة 
لدرا�ص���ة املو�ص���وعات الت���ي تدخل يف اخت�صا�ص���ه 
قبل عر�ص���ها على املجل�صن وحتدد الالئحة الداخلية 
للمجل����س اأنواع هذه اللجان، وعدد اأع�ص���اء كل جلنة، 

ونظام �صري العمل فيها”.

• اأحد اجتماعات جمل�س اأمانة العا�صمة )اأر�صيفية(	 • اأحد اجتماعات جمل�س بلدي اجلنوبية )اأر�صيفية(	

• اأحد اجتماعات جمل�س بلدي املحرق )اأر�صيفية(	

�سيد علي املحافظة

“اجلن����وبي��������ة” اأول املجال������س انعق��������ادا 
واآخره�������ا “العا�صم��������ة”

ت�ص�������كي����ل اللج�����ان يف “املح�����رق” خ��������الل 
االجتماع االعتيادي

�صاح�����ل اأبو �صب�������ح وال�ص��������وق املركزي���������ة 
اأبرز اأولويات “ال�صمالية”

“اجلنوبي�������ة” تدخ�����ل الدور الراب����ع بنق����س 
اأحد اأع�صائها

12 امراأة يتناف�سن على 11 مقعًدا لإدارة الحتاد الن�سائي
يتم انتخابهم باالقرتاع ال�رشي املبا�ص�ر

اجتم���اع  البحرين���ي  الن�ص���ائي  االحت���اد  يقي���م 
اجلمعية العمومية؛ ملناق�ص���ة التقرير االأدبي، واإجراء 
االنتخابات ملجل�س االإدارة للدورة االنتخابية -2017

2019 غًدا ال�صبت بجمعية املهند�صني البحرينية.
يتاأل���ف جمل����س اإدارة االحت���اد من 11 ع�ص���وة 
تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�ص���ائها ملدة 
�ص���نتني قابلة للتجديد م���دة اأخرى عل���ى اأال تتجاوز 
دورت���ني انتخابيت���ني متتاليت���ني، ويت���م انتخابهم 

باالقرتاع ال�رشي املبا�رش. 
وبل���غ ع���دد املر�ص���حات الالتي يتناف�ص���ن على 
مقاع���د جمل����س االإدارة له���ذه ال���دورة 12 مر�ص���حة 
ممثالت ع���ن 10 جمعي���ات، وهن اإميان الع�ص���فور، 
وجميل���ة ال�ص���رييف م���ن جمعي���ة البحرين الن�ص���ائية 

للتنمي���ة االإن�ص���انية، واأح���الم رج���ب م���ن اجلمعي���ة 
م���ن اجلمعي���ة  واأم���ل �ص���م�س  الدولي���ة،  الن�ص���ائية 
البحرينية لتنمية املراأة، وبدرية املرزوق وها�ص���مية 
�ص���عيد من جمعية فتاة الريف، وخديجة اجل�ص���ي من 
جمعية نه�ص���ة فت���اة البحرين، وزهرة اأ�ص���كناين من 

جمعي���ة امل���راأة البحريني���ة، وعفرة �رشور م���ن جمعية 
مدين���ة حمد الن�ص���ائية، وفاطمة اجل���ودر من جمعية 
امل���راأة املعا�رشة، وليل���ى احلدي من جمعي���ة الرفاع 
الثقافية الن�ص���ائية اخلريية، ونورة الدو�رشي جمعية 

املنطلق الن�صائية.

ليلى مال اهلل

ك�ص���فت نتائج ا�صتطالع قيا�س اأداء االحتاد 
 ،2015-2017 االنتخابي���ة  لل���دورة  الن�ص���ائي 
والذي �ص���اركت في���ه اجلمعيات ال� 13  بن�ص���ب 
متفاوت���ة اأعالها 15.1 % جلمعي���ة فتاة الريف، 
% جلمعي���ة امل���راأة البحريني���ة، و12.3  و13.7 
% لكل من جمعيتي البحرين الن�ص���ائية واملراأة 
املعا�رشة، و11 % جلمعية اأوال الن�صائية، و8.2 
% جلمعي���ة الرفاع الن�ص���ائية، و5.5 % جلمعية 
البحريني���ة للتنمية، و4.1 % اجلمعية الن�ص���ائية 
الدولية، و1.4 % لكل من جمعية �صرتى لالرتقاء 
وجمعية املنطلق الن�صائية، بينما بلغت م�صاركة 
جمعي���ة رعاي���ة الطف���ل واالأمومة 0 %. وح�ص���ب 
اال�صتطالع جاءت اأعلى ن�صبة للتقييم العام الأداء 
االحتاد بن�ص���بة 51.5 %، وعن احل�صور االإعالمي 
لالحتاد، فاأعلى ن�ص���بة ح�ص���ل عليه���ا 45.7 %، 
وكانت ن�ص���بة ا�ص���تقطاب االحتاد لفئة ال�صباب 
من اجلن�ص���ني هي 36.6 %. واعترب اال�ص���تطالع 
اأن م���ن اأهم االإيجابيات التي رافقت اأداء االحتاد 
الن�ص���ائي يف الدورة االنتخابي���ة 2015 – 2017 
هو ا�ص���رتجاع االحتاد لقوته املادية والتوا�ص���ل 
واإ�ص���دار  بت�رشي���ع  واملطالب���ة  اجلمعي���ات  م���ع 
القوانني اخلا�ص���ة بامل���راأة واالأ����رشة، والتي مت 
اإ�ص���دار معظمها يف هذا العام وا�صتقطاب الفئة 
ال�ص���بابية. باالإ�ص���افة اإلى ال�ص���عي املتوا�ص���ل 
الإبراز حقوق املراأة البحرينية، والدفاع املقرتن 
باجلهود الدءوبة لتحقيقها الفعاليات واالأن�صطة 
التي ات�صمت بالتعاون وامل�صاركة مع موؤ�ص�صات 

املجتمع املدين خ�صو�صا اجلمعيات الن�صائية. 
وح�ص���ب اال�ص���تطالع، كان قان���ون العن���ف 
االأ����رشي، واإ�ص���دار ال�ص���ق اجلعفري م���ن قانون 

االأ����رشة امل����رشوع اخلا�س بامل���راأة، والذي قام به 
ال�صباب من اأهم اإيجابيات عمل االحتاد.

وذك���ر اأن االإدارة احلالي���ة لالحت���اد حت���ت 
ظروف �ص���عبة جدا، وحتديات جمة خا�ص���ة فيما 
يتعلق بالتمويل حتى اأنها كانت مهددة بتوقف 
اأعمالها، اإال اأنها ا�ص���تمرت ومتيزت اأي�صا، وهذا 
يح�ص���ب له���ا. ومن ال�ص���عوبات الت���ي واجهتها 
وتغلب���ت عليه���ا اإدارة االحت���اد اأي�ص���ا الظروف 
االجتماعية التي مرت بها البالد واال�ص���طرابات 
ال�صيا�ص���ية؛ االأم���ر ال���ذي تاأثرت ب���ه الكثري من 
موؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين، ومع هذا مت�ص���كت 
االإدارة احلالي���ة مبب���داأ الوطني���ة وحب ال�ص���الح 
الع���ام وخدم���ة اجلميع وع���دم التاأثر باأي و�ص���ع 
�ص���لبي. وتابع، اأ�ص���بح االحتاد الن�صائي موجودا 
بق���وة يف املجتم���ع البحريني من خ���الل متابعته 
الق�ص���ايا املحلي���ة، خ�صو�ص���ا تل���ك التي تهم 
املراأة والطفل واالأ�رشة عموما على �صبيل املثال 
ال احل�رش قان���ون االأحوال ال�صخ�ص���ية، فقد اهتم 
االحت���اد كث���ريا به���ذه الق�ص���ية، فهي ق�ص���ية 
مف�ص���لية نتيجة ملعاناة الن�صاء ول�صنني طويلة 
يف املحاك���م، وتاأخ���ر ق�ص���ايا الط���الق والنفق���ة 
وما �ص���ابه. كم���ا تابع االحتاد واهت���م مبلف منح 
اجلن�صية البحرينية الأبناء البحرينية املتزوجة من 
اأجنبي، و�ص���ارك االحتاد بح�صور جل�صات جمل�س 
ال�صورى والنواب مما لفت اجلهات الر�صمية اإلى 
ال���دور الذي يلعب���ه االحتاد الن�ص���ائي، وهنا دور 
ب���ارز وملمو�س، وهو التاأثري على �ص���ناع القرار، 
وه���و اأمر مهم يح���دث التق���دم االجتماعي، وهنا 
فعال يعك�س دور موؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين يف 

امل�صاهمة يف بناء املجتمعات وتقدمها.

يذك����ر اأن اللجن����ة التح�ص����ريية لالحت����اد 
الن�ص����ائي البحرين����ي انبثق����ت ع����ن االجتم����اع 
الع����ام ال����ذي نظمت����ه كل م����ن جمعية نه�ص����ة 
الن�ص����ائية يف  اأوال  البحري����ن وجمعي����ة  فت����اة 
اأبري����ل 2001، حي����ث �ص����مت يف ع�ص����ويتها 
)6( جمعي����ات ن�ص����ائية، و)14( جلنة ن�ص����ائية 
باجلمعي����ات املهني����ة واجلمعي����ات املختلطة 
واحت����اد النقاب����ات العمالية، و)4( ع�ص����وات 

منتخبات ميثلن االأفراد.
النظ����ام  و�ص����ع  م����ن  اللجن����ة  وانته����ت 
االأ�صا�ص����ي لالحت����اد يف نوفم����رب 2001، ومت 
َرفع����ه اإلى وزارة العمل وال�ص����وؤون االجتماعية 

طلباً للرتخي�س.
دخل اإ�ص����هار االحتاد الن�ص����ائي البحريني 
يف اإ�ص����كاالت عديدة المتناع اجلهة الر�ص����مية 
الن�ص����ائي  لالحت����اد  الرتخي�����س  اإعط����اء  ع����ن 
البحرين����ي ط����وال ف����رتة امتدت م����ن نوفمرب 
بعده����ا  رفع����ت   ،2004 يولي����و  اإل����ى   2001
اجلمعيات الن�ص����ائية ق�صية على وزارة العمل 
يف 24/7/2004، و�ص����در احلكم الق�ص����ائي 
يف  البحرين����ي  الن�ص����ائي  االحت����اد  باإ�ص����هار 
28/2/2006 وفق����ا للنظ����ام املرف����وع م����ن 
اللجنة التح�صريية، واأعقب ذلك عقد املوؤمتر 
 ،16/9/2006 يف  لالحت����اد  التاأ�صي�ص����ي 
وانتخ����اب اأول جمل�����س اإدارة لالحت����اد، وه����و 
منظمة اأهلية ذات طبيعة دميقراطية، ويعترب 
احت����اداً نوعياً للجمعيات الن�ص����ائية البحرينية 
املن�ص����وية حت����ت لوائ����ه، وق����د مت ت�ص����جيل 
االحتاد بوزارة التنمي����ة االجتماعية حتت قيد 

رقم )1/اأ ت / �س �س(.

النظام االأ�صا�صي   قيا�س اأداء الحتاد للدورة النتخابية 2017-2015  
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كيف تقرئين الش��وط الذي قطعته 
المج��ال  ف��ي  البحريني��ة  الم��رأة 

القانوني بشكل عام؟

بد�ية يل �أن �أ�شري، �لى �أنه وفيما يخ�ص مهنة 
�ملحاماة نف�ش���ها، فلقد متكنت �ملر�أة �لبحرينية 
من دخول هذ� �ملجال ب�شكل مبكر منذ �شبعينيات 
�لقرن �ملا�ش���ي، بل ومتيزت به، و�ل�شو�هد على 

ذلك كثرية.
�أم���ا يف �ملج���ال �لقان���وين، فلق���د تقل���دت 
�لبحرينية منا�ش���ب متقدمة منها من�شب قا�ٍص، 
و�لذي مل يكن مفتوحاً لها بال�ش���ابق، بالإ�ش���افة 
ملنا�ش���ب كرئي����ص نياب���ة، وكي���ل نيابة، ع�ش���و 
باملحكمة �لد�شتورية، وموؤخر�ً تعيني �مل�شت�شارة 
مع�شومة عبد �لر�شول قا�ش���ي مبحكمة �لتمييز، 
وه���ي ميزة ململكة �لبحري���ن كاأول دولة خليجية، 

متنح هذه �ملنا�شب للمر�أة.
وعليه، فلقد ��ش���تطاعت �لبحرينية �أن تقطع 
�ش���وطاً متقدماً ومميز�ً بهذ� �ملج���ال، وبدعم من 
�مل�رشوع �لإ�ش���الحي لعاهل �لبالد، ومن ثم للثقة 
�مللكي���ة له���ا، ول نن�ش���ى دور �ملجل����ص �لأعل���ى 
للم���ر�أة، و�لذي قام بجهود حثيثة من �أجل متكني 
�ملر�أة و�لنهو�ص بها بكافة �لأ�شعدة مبا يف ذلك 

جمال �لعمل �لقانوين.

م��ا أه��م  التحدي��ات الت��ي تواجه 
الم��رأة البحرينية أم��ام المحاكم 

الشرعية؟ وبم تنصحين؟

تو�جهه���ا  كان���ت  �لت���ي  �لتحدي���ات  �أغل���ب 
�ملر�أة �لبحرينية يف �ل�ش���ابق، ذلل���ت �لآن، وبعدة 
�إ�ش���الحات مت �لأخذ بها، مبقدمتها �شدور قانون 
�لأ����رشة و�لذي حد من ب���طء �لإج���ر�ء�ت باملحاكم 
�ل�رشعية، و�ش���اعد على تقنني ه���ذه �لأحكام، وهو 
�لأمر �لذي �ش���هل �إج���ر�ء�ت �ملتقا�ش���ي، ومهمة 
�ملحامي، و�لقا�شي نف�شه، بتوحيد �لأحكام، بدلً 

من �أن تكون �أحكاما متباينة.
ولقد ح���ل هذ� �لقان���ون، بتجربته يف �جلانب 
�ل�ش���ني، �لكث���ري م���ن �لإ�ش���كاليات، و�لق�ش���ايا 
�لعالقة و�ملوؤخرة، وب�شهادة كثري�ت من �لن�شاء، 
و�لقان���ون �ملوح���د ميث���ل �جن���از� جمي���ال، يوحد 
�لطو�ئ���ف كله���ا، لأنه طب���ق مبد�أ �مل�ش���او�ة بني 

جميع �أبناء �ملجتمع، ومن �شتى �لطو�ئف.
ناهيك ع���ن �أن وجود �ش���ندوق �لنفقة ميثل 
جتربة جيدة، وذلك لتذليله �لكثري من �مل�شاعب 
�لتي كانت تو�جهها �ملر�أة، و�أي�شاً �شدور �لقر�ر 
�لأخ���ري باإطالق مبنى ملحاك���م �لأ�رشة يف �حلنينية، 
وه���و ما �شي�ش���في نوعا م���ن �خل�شو�ش���ية على 
�لأ�رشة �لبحرينية نف�شها، مبحكمة م�شتقلة، بعيدة 
عن نطاق حماكم �جلر�ئم و�لنيابة، وما �إلى ذلك. 

ه��ل تري��ن ب��أن مخرج��ات كلي��ات 
الحق��وق وافية لمتطلبات س��وق 
القانوني��ة  وللحاج��ة  العم��ل؟ 

للبحرين؟

خمرجات �لكلي���ات �لر�هنة تلب���ي �حتياجات 
�شوق �لعمل، و�لدليل و�شول �لعديد من خريجي 
�حلق���وق ملنا�ش���ب قيادي���ة باملج���ال �لقانوين، 
وفيم���ا يخ����ص �أد�ء �لكليات نف�ش���ها، فال ميكن 
مقارن���ة جامع���ة �لبحري���ن ب�ش���فوف �جلامع���ات 

�لأخرى، فاملادة و�ملخرجات خمتلفة.

والمعرف��ي  التدريس��ي  النظ��ام 
بالكليات حالي��ًا متطابق  الموج��ود 
العربي��ة،  بال��دول  نظيراته��ا  م��ع 
ومتوازية معها، ولكن هل ما زالت 
ه��ذه المخرجات تتالءم مع س��وق 

العمل الحالي؟

بر�أي����ي، ويف ظل وجود طو�بري طويلة من 
�خلريجني �لباحثني عن عمل، كليات �حلقوق 
مدع����وة لبتكار بر�م����ج جديدة تتنا�ش����ب مع 
�حتياجات �ش����وق �لعم����ل، ودبلومات مهنية، 
بطليعتها بر�مج ماج�شتري باللغة �لإجنليزية، 
بر�م����ج يف جم����ال �ل�ش����تثمار، �لرتكي����ز على 
و�لرتجم����ة  �ل�رش�ئ����ب،  �لقت�ش����اد،  قو�ن����ني 

�لقانونية.

اإلهان��ات  موض��وع  مؤخ��رًا  يث��ار 
المس��تمرة التي يتعرض لها صغار 
المحامي��ن، والمحامون المتدربون 
بمكات��ب المحام��اة، م��ا األس��باب 
جمعي��ة  تأخ��رت  ولم��اذا  لذل��ك؟ 
المحامي��ن ووزارة العم��ل باتخ��اذ 

اإلجراءات الالزمة؟

�لظاه���رة تنح����رش يف ��ش���تغالل بع����ص 
مكاتب �ملحام���اة، للمحامي �جلديد، و�إلز�مه 
يف �لقيام باأعمال ل ترتبط مبجال تخ�ش�شه، 
باملحام���ي  �ملحام���اة  قان���ون  ويع���رتف 
�ملت���درب، ويلزمه بالتدري���ب ملدة ل تقل 
عامني يف مكتب للمحاماة، لكي يح�شل على 

رخ�شة مز�ولة �ملهنة كمحاٍم م�شتغل.
وبالتايل يخ�شع �ملحامي �ملتدرب لكل 
م���ا يطلب منه من قب���ل �ملحامي �ملتمر�ص، 
ونظر�ً حلاجة �ملحامني �جلدد لأد�ء �لق�ش���م، 
يدفعه���م لتقدمي بع����ص �لتن���ازلت لنيل 
ذل���ك، ونظر�ً له���ذه �حلاجة �مللح���ة، فهو ل 
ي�ش���تطيع �أن يك�ش���ف عن هويته، خ�شو�شاً 

و�أن مكاتب �ملحاماة مكتظة باملحامني.
ويكم���ن �حل���ل ب���اأن �لتدريب يج���ب �أن 
ل يك���ون مبكت���ب للمحاماة، و�من���ا يجب �أن 
يخ�ش���ع جلهة خارجية، ك���وز�رة �لع���دل، �أو 
معهد �لدر��شات �لق�شائية، وبالتن�شيق مع 
جمعية �ملحامني، ومن خالل جلنة متخ�ش�شة 
�ملحام���ني  �أو�ش���اع  متابع���ة  عل���ى  ت����رشف 

�ملتدربني.

وف��ق��ا ل��الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة، 
المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد 
المدين  حبس  يجوز  ال  والسياسية، 
ب��دي��ن ت��ع��اق��دي، ه��ل اإلج���راءات 
مع  تتعارض  البحرين  في  القائمة 

ذلك أم ال؟ 

قان���ون �ملر�فع���ات �لبحرين���ي يجي���ز حب�ص 
املدين بدين مدين، لكن ب�رشوط، منها حني يكون 
�ملدين مماطال رغم ي����رشه، ورغم �أعذ�ره، ومل يبِد 
��شتعد�ده لت�شوية �لنز�ع، كما �أن قا�شي �لتنفيذ 
ل���ن يق���دم عل���ى �إج���ر�ء�ت �حلب�ص ملج���رد وجود 
�ش���ند�ت تنفيذية بالدي���ن، و�منا عندما ي�ش���در 
حك���م نهائ���ي من �ملحكم���ة، ومدة �حلب����ص هنا ل 
تتجاوز �لثالثة �أ�ش���هر، و�ذ� قام �ل�شخ�ص بعر�ص 

ت�شوية، فعلى �لقا�شي �أن يخلي �شبيله.
ويف ذل���ك نوع من �ملو�زن���ة، وعلى �لرغم من 
�إلغاء عدد من �ل���دول لهذ� �لقانون كم�رش، و�لتي 
ل جتي���ز حب�ص �لفرد بدين م���دين �إطالقاً، يف حني 
يج���وز �حلب�ص يف �مل�ش���ائل �جلنائي���ة، �أو يف دين 
�لنفق���ة لأن هنال���ك حاجة له���ا، و�لإلغ���اء جاء لأن 
فك���رة �لدين يجب �أن تنح�رش يف مال �لفرد ولي�ص 

�شخ�شه.
كم���ا يتنافى مبد�أ حب����ص �ملدين مع �ملبادئ 
�حلديثة، كالتفاقيات �لدولية، وممكن للبحرين 
�أن تلغ���ي هذ� �لن�ص يف حال���ة و�حدة منطقية، �ذ� 
مت �لأخذ باإجر�ء منع �ل�شفر على �ل�شخ�ص �ملدين، 
ووجود �لن����ص �رشوري لغايات معينة، منها حفظ 

�حلقوق، و�إيجاد �ملو�زنة بذلك.

القانون��ي إلجراءات  التوصي��ف  ما 
سحب وإس��قاط الجنسية، كونكم 

متخصصين بهذا المجال؟

م���ن  اجلن�س���ية  واإ�س���قاط  �س���حب  اإج���راءات 
�لق���ر�ر�ت �ل�ش���يادية لل���دول، وهنال���ك فرق ما 
بينهما و�ن كان كالهما يوؤدي �إلى نزع �جلن�ش���ية 
من �ل�شخ�ص ومعاملته معاملة �لأجنبي، فال�شحب 
يق���ع على �ل�ش���خ�ص �لذي �كت�ش���ب �جلن�ش���ية يف 
تاريخ لحق على امليالد، اأما الإ�سقاط فيقع على 
�ملو�طن �لأ�شلي، و�ملو�طن �ملكت�شب للجن�شية.
ويقع �ش���حب �جلن�ش���ية يف �أربع حالت نظمها 
�مل����رشع، منها فرتة �ل�ش���ك و�لريب���ة و�لتي متتد 
لع�رش �س���نوات من تاريخ اكت�س���ابه للجن�سية، واإذا 
ما �أدين خ���الل هذه �لفرتة بحك���م جنائي بجرمية 

خمل���ة لل����رشف و�لأمانة، يج���وز للجهة �ملخت�ش���ة 
�شحب جن�شيته.

ومن �مل�ش���ببات �أي�ش���اً �إذ� ح�ش���ل �ل�شخ�ص 
على �جلن�شية بناء على �أقو�ل كاذبة �و م�شتند�ت 
مزورة، ويف حال ��ش���رتد�ده جلن�ش���يته �لأ�ش���لية 
دون مو�فقة وزير �لد�خلية، وعدم �لإقامة مبملكة 
�لبحرين ملدة خم�ش���ة �ش���نو�ت مت�ش���لة، دون �أن 
يقدم عذر� مقبول، �أو �إذنا من �جلهات �ملخت�شة.

اأم���ا الإ�س���قاط في�س���مل ن���زع اجلن�س���ية من 
�إذ�  �جلن�ش���ية،  مكت�ش���ب  �أو  �لأ�ش���لي  �ملو�ط���ن 
ما خال���ف النظ���ام الع���ام، كاأن ينخ���رط باخلدمة 
�لع�شكرية يف دولة �أجنبية دون مو�فقة �حلكومة، 
وطلبت من���ه �حلكومة �لعودة وترك وظيفته هذه 
ومل يرتكها، و�إذ� �شاعد دولة معادية، وكذلك �إذ� 

ت�رشف �أي ت�رشفا يناق�ص و�جب �لولء.
ومو�س���وع اإ�سقاط اجلن�س���ية –بالعموم- �أمر 
غري مرحب به دولياً، خ�شو�شاً من قبل �ملنظمات 
�لدولي���ة، وعلي���ه فال���دول مدعوة لدر��ش���ة �لأمر 

جيد�ً قبل �لإقد�م عليه.

هل أنت م��ع )الكوت���ا( النس��ائية 
ف��ي الس��لطة التش��ريعية أم ال؟ 

ولماذا؟

�لكوت���ا –كما تعلم- هي عبارة عن حما�ش���ة 
ن�ش���ائية، بتخ�ش���ي�ص عدد م���ن �ملقاعد بن�ش���بة 
معينة، بغية و�شول �ملر�أة ملقاعد �لت�رشيع و�شنع 
�لق���ر�ر، وبر�أي���ي ف���اإن �لبحرينية لي�ش���ت بحاجة 
لذلك لأن �ش���عف وجود �مل���ر�أة يف �لربملان لي�ص 
لع���دم كفاءته���ا �أو لوج���ود خلل بالت�رشي���ع، و�إمنا 
لعدم �هتمامها من �لأ�ش���ل يف �ملجال �لت�رشيعي، 
و�لدلي���ل باأن �مل���ر�أة ل ترت�ش���ح بالق���در �لكايف 

بد�ئرتها للو�شول للمقعد �لت�رشيعي.
وتنح�رش �هتماماتها يف �أمور �أخرى، ولكن و�إذ� ما 
متت توعية �مل����ر�أة باأهمية وجودها يف هذ� �جلانب، 

لرمبا �أولت �لأمر �ملزيد من �لهتمام لذلك.

الم��رأة  أن��ت م��ع مس��اواة  ه��ل 
والرج��ل وفق��ًا لم��ا نص��ت علي��ه 
اتفاقيات األمم المتحدة لمناهضة 
جميع أش��كال التمييز ض��د المرأة 

)السيداو(؟ ولماذا؟

�أن���ا مع م�ش���او�ة �ملر�أة بالرج���ل يف �لوظائف، 
يف  ولك���ن  و�ل�شيا�ش���ية،  �ملدني���ة  �حلق���وق  ويف 

�حلق���وق �ل�رشعي��������ة، ل ميك���ن �أن يك���ون هنالك 
م�ش���او�ة، لأنه �شيح��دث �إخالل يف �أحكام �ل�رشيع��ة 

�لإ�شالمي��ة.
لتفاقي���ة  بالفع���ل  �ن�ش���مت  �لبحري���ن 
�لتحفظ���ات  بع����ص  هنال���ك  لك���ن  )�ل�ش���يد�و(، 
�لتي �أكدته���ا �حلكومة، و�لتي تتعل���ق باأن �لأخذ 
به���ذه �لقو�نني يجب �أن ل يخ���ل باأحكام �ل�رشيعة 

�لإ�شالمية.

وفقا لقان��ون العقوبات البحريني، 
المغتص��ب يس��تطيع أن يفل��ت من 
العقوب��ة إذا تزوج المغتصبة، هل 

يحقق هذا العدالة؟

تن����ص �مل���ادة 353 م���ن قان���ون �لعقوبات  
باأنه “ل يحكم بعقوبة م���ا، على من �رتكب �إحدى 
�جلر�ئم �ملن�شو�ص عليها يف �ملو�د �ل�شابقة، �ذ� 
عقد زو�ج �ش���حيح بينه وبني �ملجني عليه، فاإذ� 
كان قد �شدر عليه حكم نهائي قبل عقد �لزو�ج، 

يوقف تنفيذه وتنتهي �آثاره �جلنائية”.
و�ملو�د �ل�شابقة تتكلم عن �لغت�شاب، هتك 
عر�ص، فعل خمل باحلياة مبكان علني، �لتعر�ص 
لأنثى على وجه يخد����ص حياءها بالفعل �أو �لقول 

مبكان عام �أو يف مكان مطروق �أو بالهاتف.
و�أن���ا ل �أو�ف���ق على �إعفاء �ملج���رم من جرمه، 
ولك���ن وج���ود �لن����ص –�أحيان���اً- يخدم م�ش���لحة 
�لبنت، يف حالت �حلمل، و�إذ� خرجت بر�شاها، و�إذ� 
كان عمر �جلاين �شغري�، ناهيك عن �أن هذ� �لن�ص 
مينح �لقا�شي �ل�شلطة �لتقديرية، ول يوجد زو�ج 
يتم ق�رش�ً، بل مبو�فقة ويل �لأمر، و�لبنت نف�شها.

لماذا ال يوج��د تجريم في القانون 
البحرين��ي لزنا المح��ارم؟ في حين 
إن هنال��ك توجها دوليا لجعل هذا 

الفعل المشين مجرما؟

خمط���ئ م���ن يق���ول �إن �لقان���ون �لبحرين���ي 
ل يج���رم زن���ا �ملح���ارم، فقان���ون �لعقوب���ات جاء 
بن�ش���و�ص و��ش���حة يف �لعديد م���ن �جلر�ئم بهذ� 
�جلان���ب، منها هت���ك �لعر�ص، خد�ص حي���اء �أنثى، 
وهي قو�نني تنطبق على �لأقارب وغري �لأقارب. 
كم���ا خرج موؤخر�ً قانون رقم 17 للعام 2017 
ب�ش���اأن �حلماية من �لعنف �لأ�رشي، و�لذي ��شتمل 
على جترمي �أي حالة �إيذ�ء وقع د�خل �لأ�رشة، �شو�ء 
من �لأب لأولده، م���ن �لأخ لأخو�ته، من �لعم على 
عي���ال �أخيه، من �خلال و�جل���د، وغري ذلك، و�إذ� مل 
يوجد هذ� �لقانون من �لأ�شل، فقانون �لعقوبات 

يغطي �ملطلوب.

كي��ف يمك��ن أن يك��ون القان��ون 
البحريني منافسًا في سوق العمل 

الدولي؟ 

 وجود قو�نني تخدم �لتجارة �لدولية، �شيدفع 
لأن يك���ون �لقانون �لبحريني مناف�ش���ا بال�ش���وق، 
ووجود قانون �لتحكي���م �لتجاري �جلديد، ووجود 
�تفاقي���ات ��ش���تثمار مع �ل���دول �لأخ���رى، توفري 
بيئة ��ش���تثمارية قانونية ومباٍن خا�شة للمحاكم 

�لتجارية �شيجعل من �لبحرين �شوًقا �أقوى.
هنالك تطور ملحوظ بهذ� �جلانب، و�ل�ش���لطة 
�لت�رشيعية تقدمت بكثري من �لقو�نني �لتي تنظم 

ذلك يف هذ� �جلانب ومبا يخدم �لبحرين.

 المشروع اإلصالحي أوجد 
 األرضية لتقلد البحرينية 

أعلى المناصب 

 المرأة البحرينية ال تترشح 
 بالقدر الكافي للوصول 
للمقعد التشريعي

اإجـــراءات اإ�سقــــاط اجلن�سيــــة 
مــن القـــرارات ال�سيـــاديـــة للــــدول 

دع��ت اأ�س��تاذ القانون امل�س��اعد بكلية احلقوق يف جامع��ة البحرين وفاء جناح��ي كليات احلقوق يف 

اململكة، البتكار برامج جديدة تتنا�س��ب مع احتياجات �سوق العمل، مبقدمتها برامج ماج�ستري القانون 

باللغ��ة االإجنليزية، واال�ستثم��ار، وقوانني االقت�س��اد، ال�سرائب، والرتجمة القانوني��ة، مو�سحة باأن 

“الطواب��ري املتكد�س��ة بال�س��وق والباحثة عن العم��ل، م�سببها الرئي�سي عدم مواءم��ة التخ�س�سات مع 

متطلبات ال�سوق نف�سه”.

وفيم��ا يخ�ص اأزم��ة املحامني املتدربني مبكاتب املحاماة واملثارة اإعالمي��ًا، اأو�سحت جناحي بحوار مو�سع 

اأجرت��ه معه��ا “البالد” باأن احل��ل يكمن يف اأن تخت�ص جهة خارجية مبهمة االإ�س��راف على تدريب املحامني 

اجل��دد، ك��وزارة العدل، اأو معهد الدرا�س��ات الق�س��ائية، وبالتن�س��يق م��ع جمعية املحامني، وم��ن خالل جلنة 

متخ�س�سة ت�سرف على متابعة اأو�ساع املحامني املتدربني.

ولفتت اإىل اأن اإجراءات �سحب واإ�سقاط اجلن�سية من القرارات ال�سيادية للدول. وفيما يلي ن�ص اللقاء:

اإبراهيم النهام

• جناحي متحدثة ل�”�لبالد” 	

 ت�صوير خليل اإبراهيم

دعوة لت�شكيل جلنة للإ�شراف على تدريب املحامني ... جناحي لـ “$”:
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�ملنام���ة - �لنياب���ة �لعامة: �أعل���ن رئي�س 
�لنياب���ة بنياب���ة �جلر�ئ���م �لإرهابي���ة عي�س���ى 
�لرويع���ي �أن نيابة �جلر�ئ���م �لإرهابية �نتهت 
م���ن �لتحقي���ق يف و�قعة �إح���د�ث تفجري با�س 
تاب���ع لقو�ت �لأمن بتاري���خ 26 فرب�ير 2017 
على �س���ارع �مللك حمد، ونتج عن ذلك �إ�سابة 
ع���دد م���ن رج���ال �لأمن، ومت���ت �إحال���ة )25( 
متهًم���ا، منه���م )14( حمبو�س���ن، و�أ�س���ندت 
�إليهم تاأ�سي�س و�لن�سمام �إلى جماعة �إرهابية 
و�إح���د�ث تفجري و�ل����روع يف �لقتل و�لتدرب 
على ��ستعمال �لأ�س���لحة و�ملتفجر�ت وحيازة 
و�إحر�ز و�سناعة و��س���تعمال �ملو�د �ملفرقعة 
و�لأ�س���لحة �لناري���ة بغ���ري ترخي����س ومتويل 
جماعة �إرهابي���ة و�إتالف �أم���و�ل مملوكة جلهة 

حكومي���ة. وحت���دد لنظ���ر �لدعوى جل�س���ة 19 
�أكتوب���ر 2017 �أمام �ملحكمة �لكربى �جلنائية 

�لر�بعة.
وكان���ت �لنياب���ة �لعامة قد تلق���ت بالًغا 
م���ن �لإد�رة �لعام���ة للمباح���ث �جلنائي���ة ع���ن 
ت�س���كيل خلية �إرهابية د�خ���ل مملكة �لبحرين 
بقيام بع�س قياد�ت ما ي�سمى تنظيم “�ر�يا 
�لأ�سرت” �لإرهابي �لهاربن و�ملوجودين خارج 
البحرين مبوا�شلة ن�شاط وخمططات التنظيم 
�لإرهابي د�خ���ل �ململكة من خالل جتنيد عدد 
م���ن �لعنا�ر د�خ���ل �لبحرين؛ لت�س���كيل خلية 
�إرهابية جديدة وتاأهيلهم وتدريبهم ع�سكرًيا 
باإي���ر�ن و�لع���ر�ق عل���ى ��س���تخد�م �لأ�س���لحة 

وكيفية ت�سنيع �ملتفجر�ت.

وذل���ك �إل���ى جانب تدريبه���م على كيفية 
�لأم���ن  ق���و�ت  مركب���ات  حت���ركات  ر�س���د 
و�شخ�ش���يات قيادية واأماك���ن حيوية مبملكة 
�لبحري���ن و�إع���د�د �ملخ���ازن و�مل�س���تودعات 
مبختل���ف مناط���ق البحري���ن لإخفاء الأ�ش���لحة 
و�ملتفج���ر�ت �لتي �س���يتم تهريبها من خارج 
�لبالد �إلى �لبحرين ل�س���تخد�مها يف خمططات 
�لتنظي���م �لإرهابي وذلك حتى يكون �أع�س���اء 
تلك �خللية لديهم �خلرب�ت و�لقدر�ت �لكافية 
عل���ى تنفيذ خمطط���ات �لتنظي���م �لر�مي �إلى 
��س���تهد�ف �لعديد من �ل�سخ�سيات �لقيادية 
و�لأمنية باململكة و��ستهد�ف �لقو�ت �لأمنية 
ومركباتها و��س���تهد�ف �لعدي���د من �ملو�قع 
�لتابع���ة جله���ات �أجنبي���ة بالب���الد، و�إح���د�ث 

تفج���ري�ت يف �لعدي���د م���ن �ملناط���ق بغر�س 
�إ�س���اعة �لفو�س���ى و�لذع���ر ب���ن �لأ�س���خا�س 
ومن���ع �لقو�ت �لأمني���ة من ممار�س���ة �أعمالها، 
وق���د �أمّدو� تل���ك �لعنا�ر بامل���و�د و�لعبو�ت 
�ملتفجرة و�لأ�س���لحة و�لأمو�ل �لالزمة لتنفيذ 

جر�ئمهم �لإرهابية.
وبناًء على طلب �لنيابة �أجريت �لتحريات 
�لأمنية وتو�س���لت �إلى ��س���رت�ك )25( متهما 
مت �لقب����س على )14( متهًما منهم و�لتعميم 

على �لآخرين.
و�أق���ّر �ملتهم���ن بتاأ�س���ي�س و�لن�س���مام 
�إلى جماع���ة �إرهابية و�إح���د�ث تفجري و�ل�روع 
يف �لقت���ل و�لتدرب على ��س���تعمال �لأ�س���لحة 
و�س���ناعة  و�إح���ر�ز  وحي���ازة  و�ملتفج���ر�ت 

و��ستعمال �ملو�د �ملفرقعة و�لأ�سلحة �لنارية 
بغري ترخي�س ومتويل جماعة �إرهابية و�إتالف 

�أمو�ل مملوكة جلهة حكومية.
ومت  �ملتهم���ن  م���ن  ع���دد  �س���بط  ومت 
تفتي����س �أماكن �س���كنهم و�أماك���ن يتخذونها 
لإخف���اء �أدو�ت وم���و�د ت�س���تخدم يف �رت���كاب 

جر�ئمهم.
و�رتكن���ت �لنيابة �لعام���ة يف حتقيقاتها 
على �سهادة �ملجني عليهم وجمري �لتحريات 
و�لقائمن على �لقب�س و�سبط �مل�سبوطات 
و�عرت�فات �ملتهمن وكذلك نتائج �لتقارير 
�لفنية و�لطبية و�إجر�ء �لدللة �لت�سويرية مع 
عدد من �ملتهمن يف كيفية �رتكاب �لوقائع 

�مل�سندة �إليهم و�لتي تتفق مع �عرت�فاتهم.

اإحالة 25 متهًما للق�ضاء بواقعة تفجري حافلة �رشطة 
“�جلنائية �لر�بعة” تنظر �لدعوى بجل�سة 19 �أكتوبر �ملقبل

حاولــت االنتحــار مـرتني ومـاتت بـاملخــدرات

اتفاقية بني طليقني تنهي معاناة طفلة لتعود بح�ضانة والدتها

تعاطت �ملوؤثر�ت �لعقلية مع �سابن �أو�سالها للم�ست�سفى ولذ� بالفر�ر

�لأم �خلليجية ��سطحبتها قبل �لعيد 

تعرف �س����اب قب����ل نحو 6 �س����نو�ت عل����ى فتاة 
ت�س����غره باأكرث من 12 عاما، وظلت عالقتهما طيبة 
حت����ى �نقطعت ذ�ت يوم، ولكنه �س����اهدها يف �إحدى 
�ملر�ت قبل مدة ب�س����يطة وتبادل �أرق����ام هو�تفهما 
م����رة �أخرى، و�تفقا يف بد�ية �س����هر يونيو �ملا�س����ي 
عل����ى �للقاء و�خلروج معا يف �س����يارته، �إل �أنه �رتكب 
حادث����ا بالق����رب من نادي �لفرو�س����ية، �إذ ��س����طدم 

ب�ساحنة.
وت�س����بب ذلك �حلادث يف تعر�س����هما لإ�سابات 
متفرقة نقال على �إثرها للم�ست�سفى، فتم “جتبي�س” 

رجله، فيما تعر�ست �لفتاة �إلى كدمات يف وجهها.
وبعد خروجهما من �مل�ست�س����فى باأ�سبوع �لتقيا 
جمدد� وكان برفقته �أي�س����ا �أحد �أ�سدقائه، وتوجهو� 
جميع����ا اإل����ى �ش����قة مبنطقة اجلف����ر يف م�ش����اء ذلك 
�ليوم بحو�يل �ل�س����اعة 9، وتناولو� �لكثري من �ملو�د 

�ملخدرة و�ملوؤثرة عقليا وخلدو� يف نوم عميق.
وتفاجاأ �ل�س����ابان عند ��ستيقاظهما نحو �ل�ساعة 
9:10 �س����باحا بتاريخ 14 يونيو 2017، باأن �لفتاة 
نائمة على �سدر �أحدهما ولكنها ترف�س �ل�ستيقاظ 
م����ن �لنوم كم����ا �أنها ل تتح����رك بتاتا، فق����رر� نقلها 

للم�ست�سفى لالطمئنان عليها.
و��س����تقبلهم يف �مل�ست�س����فى �خلا�����س �لو�ق����ع 
مبنطقة اجلفر م�ش����اعد ممر�ض كان يعمل بالقرب 
من �لبو�بة �لرئي�س����ة ووظيفته ��ستالم �ملر�سى من 
جانب �لبو�ب����ة، و�لذي �س����اهدهما يدفعان كر�س����يا 
متحركا جتل�س عليه �لفتاة، ف�ساألهما عما تعاين من 
مر�����س، فقال ل����ه �إنهما كانا متوجه����ن بالقرب من 
�لبحر بجو�ر نادي �لنجمة �لريا�س����ي، لنزع “�جلب�س” 
�ملثب����ت عل����ى رجل �أحدهم����ا - �ملتعر�����س للحادث 
م����ع �لفت����اة - لكنهما لحظا وجود فت����اة ملقاة على 
�لأر�س بالقرب من �ل�س����اطئ، مدعن �أنهما ل عالقة 

لهما بها.
فا�ستلمها م�ساعد �ملمر�س منهما ب�سكل عاجل 
ونقلها لغرفة �لط����و�رئ ملعاينتها، لكنه تبن �إليه 
�أن قلبه����ا ل يعم����ل و�لنب�س متوقف متام����ا، و�أعلن 

وفاتها و�أبلغهما �أنها قد فارقت �حلياة.
ولأنهم����ا كان����ا حت����ت تاأث����ري �مل����و�د �ملخ����درة 

و�ملوؤثرة عقلي����ا فقد قرر� �لهرب من �ملوقع وتركا 
�لفتاة بحوزة �مل�ست�س����فى، ك����ون �أن حالتهما كانت 

غري طبيعية وو��سحة ملن هم يف �مل�ست�سفى.
و�لت����ي  �ل�رط����ة  �مل�ست�س����فى  �إد�رة  فاأبلغ����ت 
ح�����رت للموقع باأنه مت جلب فتاة للم�ست�س����فى من 
قبل �سخ�س����ن قال �إنهما وجد�ها خلف �مل�ست�سفى 
ملقاة على جانب �س����اطئ �لبحر، وعند �سوؤ�لهما عن 
هويتيهم����ا قال �إنهما �س����يجلبانها من �ل�س����يارة، �إل 
�أنهم����ا لذ� بالف����ر�ر من �ملكان، وبع����د فح�س نب�س 
�لفتاة تب����ن �أنها فارقت �حلي����اة، كما لوحظ وجود 

كدمات يف وجهها.
و�أو�سح م�ساعد �ملمر�س لدى �مل�ست�سفى خالل 
�لتحقي����ق معه يف �لنيابة �لعام����ة �أنه مت جلب �لفتاة 
ي����وم �خلمي�����س 14 يوني����و 2017 �س����باحا، من قبل 

�ل�سخ�س����ن �مل�س����ار �إليهما، و�أنه �س����مع من �أحدهما 
�أثناء حتدث����ه يف �لهاتف �أنه يطلب ممن يتحدث معه 

م�ساعدتهما حلل �مل�سكلة.
و�أف����اد �ل�س����اهد باأن����ه يف ذلك �حل����ن طلب من 
حر��س �أمن �مل�ست�س����فى عدم �ل�س����ماح لل�سخ�س����ن 
مبغ����ادرة امل����كان حتى ي�ش����ل اأف����راد ال�رشط����ة بعد 
�إعالمه����م بالو�قع����ة، �إل �أنهما متكنا م����ن مغافلتهم 
و�ملغادرة �إلى جهة غري معلومة، مبينا �أنهم �لتقطو� 
رقم لوحة �ل�س����يارة �لت����ي ركبا فيه����ا، و�أنه بعر�س 
�س����ورة �أحد �ل�سخ�س����ن علي����ه �أثن����اء �لتحقيق معه 

تعرف على �مل�ستبه به �لأول بن�سبة 100 %.
فيم����ا �أك����د حار�س �أم����ن يعمل يف �مل�ست�س����فى 
�س����هادة م�س����اعد �ملمر�����س �ملذك����ور، و�أو�س����ح �أن 
�سخ�سن ح�ر� �إليه وكان برفقتهما فتاة م�ستلقية 

على �لكر�س����ي �خللفي لل�س����يارة، وطلبا منه �إح�سار 
كر�سي متحرك لهما، و�أنه عندما طلب منهما بطاقة 
هويته����م �أف����اد� �إليه �أنهما ل ي�س����تطيعان ت�س����ليمه 
�إياها. و�أ�س����ار �إلى �أنه �س����األهما ع����ن �لفتاة، فقال له 
�إنهما وجد�ها ملقاة على �ل�سارع، كما لحظ �أنهما يف 
حالة غ����ري طبيعية، فطلب منهم����ا �لنتظار، وحينها 
�ت�س����ل بال�رطة للح�س����ور باأق�س����ى �رع����ة، لكنهما 

متكنا من �لفر�ر برفقة �سخ�س ح�ر �إليهما.
وبعد �لقب�س على �مل�س����تبه بهما �عرتفا �أنهما 
تعاطيا �ملو�د �ملخدرة يف تلك �لليلة، وقال �ملتهم 
�لأول منهم����ا �إنه يتعاطى م����ادة �لهريوين �ملخدرة 
وم����ادة �لكيميكال من����ذ قر�بة 12 عام����ا، و�إنه توجه 
برفقة �س����ديقه �ملته����م �لثاين وبرفقتهم����ا �لفتاة 
املتوفاة اإلى اإحدى ال�شقق مبنطقة اجلفر وتعاطوا 

�ملو�د �ملخ����درة و�ملوؤثرة عقلي����ا، �إل �أنه عند حلول 
�ل�س����باح تفاجاآ ب����اأن �لفتاة ل تتحرك ول ت�س����تيقظ 
م����ن نومها. وثب����ت بفح�����س عين����ة �إدر�ر كل منهما 
�حتو�وؤه����ا على �ملادت����ن �ملخدرت����ن )�ملورفن 
و�حل�سي�س(، و�ملوؤثرين �لعقلين )�مليتامفيتامن 
و�لكلونازيبام(، �إ�سافة �إلى �حتو�ء عينة �لأول منهما 

على مادة �لرت�مادول �ملخدرة كذلك.
وثبت بفح�����س عينة دم �ل�س����ابة �ملتوفاة )22 
عاما(، �أنها حتتوي على مو�د �ملورفن و�لديازيبام 
و�لكلونازيب����ام �ملخدرة و�ملوؤث����رة عقليا، ومل يثبت 
�أنه����ا متعاطي����ة للم�س����كر�ت، و�أن وفاتها ح�س����لت 
ب�ش����بب هبوط حاد يف دورتها الدموية والتنف�ش����ية؛ 
وذل����ك نتيج����ة تناولها �مل����و�د �ملخ����درة و�ملهدئة 
�ملذكورة. فاأحالت �لنيابة �لعامة �ل�س����ابن، �للذين 
يبلغ����ان م����ن �لعم����ر 31 و35 عام����ا، للمحاكمة على 
�عتب����ار �أنهم����ا بتاري����خ 14 يوني����و 2017، �ملته����م 
�لأول: حاز و�أحرز بق�س����د �لتعاط����ي �ملو�د �ملخدرة 
)ح�س����ي�س ومورف����ن وتر�مادول( وموؤث����ر�ت عقلية 
)ميتامفيتام����ن وكلونازيب����ام( ويف غ����ري �لأح����و�ل 
�ملرخ�����س بها قانون����ا، وللمتهم �لثاين: ح����از و�أحرز 
بق�سد �لتعاطي �ملو�د �ملخدرة )ح�سي�س ومورفن( 
وموؤثر�ت عقلي����ة )ميتامفيتامن وكلونازيبام( ويف 

غري �لأحو�ل �ملرخ�س بها قانونا.
وق�ش����ت حمكمة اول درج����ة مبعاقبة كل منهما 
باحلب�س ملدة 6 �أ�س����هر عما �أ�س����ند �إليهما من �تهام، 
و�أمرت بتغرمي كل منهما مبلغا وقدره 1000 دينار، 
وهو ما مل يقبل به �ملد�نان وطعنا عليه بال�ستئناف 
�أم����ام �ملحكم����ة �لك����ربى �جلنائية �لثالثة ب�س����فتها 
�ل�س����تئنافية، و�لتي نظر يف ��س����تئنافهما، وقررت 
تاأجي����ل �لنظر في����ه حتى جل�س����ة �لر�بع م����ن �أكتوبر 

�ملقبل؛ وذلك جللب �مل�ستاأنف �لثاين من حمب�سه.
يذك����ر �أن �ل�س����ابة �ملتوف����اة متتلك يف ك�س����ف 
�ل�ستعالم �جلنائي �خلا�س بها عدد 14 بالغا بع�س 
منه����ا كانت هي من تقدمت بها �س����د �أنا�س �آخرين، 
وغالبيته����ا مت حفظه����ا لعدم �لأهمي����ة، �إل �أن �ثنن 
من تلك �لبالغات م�سجلة �سدها باعتبار �أنها حاولت 

�لنتحار مرتن يف وقت �سابق.

قال���ت �ملحامية فوزي���ة جناح���ي �إنها بعد 
مرور �أكرث من �سهر تو�سلت �إلى �إبر�م �تفاقية 
قانونية موثق���ة، �أنهت من خاللها خالفا �حتدم 
ب���ن موكلتها وزوجها، عقب طالقهما، ب�س���اأن 
ح�س���انة طفلتهم���ا �لوحيدة �لبالغ���ة من �لعمر 
5 �ش���نوات، ومبوجبه���ا تنازل���ت موكلته���ا عن 
مطالبت���ه مببال���غ مالية �ش���درت وف���ق اأحكام 

ق�سائية ت�سل �إلى 14 �ألف دينار.
و�أ�س���ارت جناح���ي �إل���ى �أنه���ا متكن���ت من 
�إ�س���د�ر تلك �لتفاقية فيم���ا بن طريف �لنز�ع، 
بع���د حماكمات عدة جرت يف وقت �س���ابق فيما 
ب���ن موكلته���ا �خلليجي���ة �جلن�س���ية وطليقها 
�لبحريني، ما �س���يوؤدي �إلى وقف رفع �لق�سايا 
فيم���ا بن �لطرفن؛ يف حال �لتزما با�س���تمر�ر 

ببنود هذه �لتفاقية.
�أن موكلته���ا كان���ت تطال���ب  و�أو�س���حت 
مببلغ ي�ش���ل اإلى 14 �ألف دينار، نظري تكاليف 
ولدتها يف �أم���ريكا لبنتهما، وكذلك متاأخر�ت 

�إيجار �سقة يف بالد موكلتها.
و�أف���ادت ب���اأن طليق موكلته���ا �تفق �لأب 
م���ع موكلتها عل���ى ��أن يتن���ازل عن ح�س���انته 
�لقانوني���ة لبنتهما ل�س���الح موكلتها، لتذهب 
وتعي����س معها يف بالد �لأخ���رية، على �أن متكنه 
م���ن روؤيتها يف مملكة �لبحرين كل �س���هر، و�أن 
تبق���ى معه ملدة �س���هر ون�س���ف ط���و�ل �إجازة 

�ل�سيف.
و�أ�سافت �أن �إبر�م هذه �لتفاقية �لقانوين 
��س���تغرق منها �أكرث من �س���هر كامل، و�لتي ما 
�إن �س���درت توجهت به���ا �إل���ى �إد�رة �لتوفيق 
�لأ����ري؛ وذل���ك لإ�س���د�رها كحك���م ب�س���يغة 

تنفيذية من �ملحكمة �ل�رعية �جلعفرية.
ب���ن  �لق�س���ايا  وقائ���ع  �إن  قال���ت  كم���ا 
�لطرفن تتح�س���ل يف �أن موكلتها تزوجت من 
ذلك �ل�س���خ�س يف وقت �س���ابق، و�نتقل �لزوج 
ليعي�س م���ع زوجت���ه يف بلدها، وعندما ح�س���ل 
�حلم���ل بابنتهما �تفقا عل���ى �أن تتم �لولدة يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية على ح�سابها؛ على 
�أن يدفع �لأب تكاليف �ل�س���فر عندما يتي�ر له 
ذلك. ولكن وبعد مرور فرتة من ولدة موكلتها 
حدثت فيم���ا بينهما �لكثري م���ن �خلالفات مما 
�أدى لوق���وع �لط���الق فيم���ا بينهما، وهن���ا بد�أ 

بينهما نز�ع حول �أحقية ح�سانة �لطفلة.
وتابع���ت، �أن���ه ولأن موكلته���ا تزوجت من 
�س���خ�س �آخ���ر بعد �لط���الق و�أجنبت م���ن �لزوج 
�جلدي���د، فق���د ح�س���ل �لبحرين���ي عل���ى حك���م 
ق�س���ائي باأحقيته يف ح�س���انة �بنتهما، لكنه ما 
�إن رج���ع �إلى مملكة �لبحرين وبرفقته طفلتهما 
حتى رفع���ت عليه طليقته ع���دد� من �لدعاوى 

�لق�سائية.
موكلته���ا  ل�س���الح  �حلك���م  مت  وبالفع���ل 
بتغ���رمي طليقها مبلغا يع���ادل 10 �آلف دينار 
بحريني تقريبا و�مل�س���اريف و�لر�سوم، و�لتي 
متث���ل تكالي���ف �س���فر �ل���ولدة يف �لولي���ات 
�ملتح���دة �لأمريكية، وعلى حك���م ثان يلزمه �أن 

يدفع مبلغا يعادل تقريبا 2500 دينار بحريني 
وهي قيم���ة �إيجار�ت �ل�س���قة �ملتاأخرة عليه يف 
بلد موكلتها ف�س���ال عن �لر�سوم و�مل�ساريف، 
و�أن جمموع �ملبالغ و�س���ل تقريبا �إلى 14 �ألف 

دينار بحريني.
ولفتت جناح���ي �إلى �أنها تولت حل �خلالف 
فيما بن �لطرفن وعمدت �إلى تقريب وجهات 
�لنظر و�لتفاو�س فيما بينهما، �إذ ب�س���بب تلك 
�خلالفات �مل�س���تمرة و�خل�س���ومات �لق�سائية 
حرمت موكلته���ا من روؤية طفلتها ملدة �س���نة 
و8 �أ�س���هر، و��س���تمرت يف �إج���ر�ء �لت�س���الت 
ب���ن �لطرفن لأكرث من �س���هر كامل، حتى مت 
�لتو�س���ل يف نهاية �ملطاف �إلى �س���يغة �تفاق 

قانوين مكتوب موقع من قبل �لطرفن.
ون�س���ت �لتفاقية �ملربم���ة بن �لطرفن 
عل���ى �أن يتن���ازل �لأب عن ح�س���انة �بنته لأمها 
لتنتق���ل للعي����س معها يف بالد �لأخرية ب�س���فة 
د�ئمة، و�أن تلتزم �لأم باإح�سار �بنتهما مرة كل 

�س���هر �إلى مملكة �لبحرين لروؤي���ة و�لدها، و�أن 
حت�رها خالل �لعطلة �ل�س���يفية لتم�سية �سهر 

ون�سف يف بيت و�لدها باململكة.
ون�س���ت �أي�س���ا على �أن �لأم ملزمة بتوفري 
هات���ف خا����س بالفت���اة؛ حت���ى يت�س���نى لالأب 
�لت�س���ال بها وقتم���ا �أر�د لالطمئن���ان عليها، 
و�أن���ه من حق���ه ��س���طحابه معه لل�س���فر وقتما 
�س���اء، و�أن تتنازل �لأم ع���ن �أي مطالبات مالية 
اآلت اإليها مبوجب اأحكام ق�ش���ائية جتاه الأب، 
واأخرا يلتزم الأب بنفقة �ش���هرية لبنته مببلغ 
20 دين���ار� بحريني���ا فقط.و�أكدت �ملحامية �أن 
فور �س���دور �ل�سيغة �لتنفيذية للحكم وفق ما 
ورد بالتفاقي���ة �ملذكورة، توجه���و� �إلى �إد�رة 
�جلو�ز�ت؛ لرفع �أمر �ملنع من �ل�س���فر �ل�س���ادر 
بح���ق �لطفل���ة، و�ل���ذي ��ست�س���دره �لأب خالل 
فرتة ح�س���انته لها، وبالفع���ل متكنت �لطفلة 
من �ل�س���فر مع و�لدتها وق�س���اء عيد �لأ�سحى 

برفقة و�لدتها.
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وعي البحريني 
بالميزانية العامة للدولة

من االستغباء باسم التقاليد إلى الديمقراطية

َيع����رف البحرين����ي ع����ن امليزاني����ة م����ع بداية 
�س����دورها لأي����ام ثم ين�س����اها، فما بها م����ن اأرقام 
ل ته����م البحريني����ن اأك����ر مم����ا َيهمه����م كي����ف 
�سي�س����تفيدون منها من خدم����ات ومنافع ورواتب 
ومكاف����اآت. والعالقة ب����ن البحرين����ي وامليزانية 
العامة للدولة هي عالقة حا�رضه وملدة �س����نواتها 
امُلقبل����ة ومب����ا حتتويه م����ن امل�س����اريع الإنتاجية 
واخلدمية من �س����حة وتعليم واإ�سكان وغريها مما 

مت ن�رضه على �سفحات اجلرائد. 
وعل����ى البحريني اأن يع����ي ب����اأن امليزانية ما 
هي اإل جت�س����يد للتنمية القت�سادية والجتماعية 
كًم����ا ونوًع����ا يف �س����ورة اأرقام لل�س����نوات التي مت 
حتديده����ا له����ا. واأن هذه التنمية لي�س����ت ُمددة 
ملنطق����ة بحرينية معين����ة دون غريه����ا بل جلميع 
مافظات البحرين وبح�سب كل ما حتتاج اإليه تلك 
املحافظات من امل�س����اريع واخلدم����ات التعليمية 
وال�س����حية والإ�س����كانية وم����ن الطرق وال�س����وارع 
وحت�سن بيئتها. واأن اأرقام امليزانية مل تو�سع اإل 
بعد و�سع الدرا�سات واإجراء البحوث القت�سادية 
وتخطيط هادف حول ما هي امل�ساريع واخلدمات 
التي حتتاج اإليها كل مافظة وكل مدينة وقرية 
يف املحافظ����ة، واإ�س����راتيجية تنفيذها قائم على 
توزيع هذه امل�ساريع واخلدمات مبا ُيحقق العدالة 

القت�سادية والجتماعية جلميع البحرينين دون 
ا�س����تثناء. وعلى البحرين����ي اأن يدرك ب����اأن مقدار 
امليزاني����ة املايل متاأثر باأ�س����عار النفط والأزمات 
ال�سيا�س����ية والأمني����ة وامليداني����ة التي تعي�س����ها 
املنطق����ة اخلليجي����ة والعربي����ة، فم����ن الع����دوان 
احلوثي - الإيراين ومارب����ة الفتنة الطائفية من 
خ����الل ميلي�س����يات وتنظيمات مرتبط����ة بالأجندة 
الإيراني����ة اإل����ى ع����دم ال�س����تقرار يف الكث����ري م����ن 
الأقط����ار العربية وم�س����اركتها يف ماربة الإرهاب 
عربًيا ودولًيا، كلها عوامل توؤثر يف م�رضوع ميزانية 

اأي دولة.
والدولة مبا متلك من اإمكانيات مالية ت�سعى 
بجهدها لتحقيق م����ا ميكن من التطلعات والآمال 
ملواطنيها، و�س����مان اأمن����ه وا�س����تقراره والدفاع 
ع����ن حقوق����ه، فالبحريني ه����و الأول ل����دى قيادة 
ب����الده، واأن امل�س����اريع واخلدم����ات الت����ي تق����وم 
بتنفيذها احلكومة اأدرجت لها ُم�س�س����ات مالية 
�س����من برنامج احلكومة. واأن البحريني يثق جيًدا 
بقيادته وحكومته ومبا متلك من الإمكانيات التي 
مُتكنها من مواجهة التحديات ال�سيا�سية واملالية 
والأمني����ة، واأنها ق����ادرة على حتمل اأعب����اء حياته. 
كما اأن عليه اأن يلم بثقافة ال�س����تهالك، وبثقافة 
الر�س����ا والقناعة مبا جتود به الدولة عليه، وعلينا 

اأن نعي اإلى معنى “اخلري واجد” ومبوجب ذلك اأنه 
عندما يتم ا�ستخدام اخلري يف مله �سيكون اخلري 

خريين ويف كل �سيء.
اإن م����ال اليوم لي�س للي����وم فقط، بل هو جزٌء 
من����ه للي����وم والباقي للم�س����تقبل، ولن ي�س����تطيع 
الإن�س����ان والبلدان جت����اوز الظ����روف والأزمات اإل 
مبا لديه����ا من احتياطات مالية ُمعدة ومدرو�س����ة 
للدول����ة  العام����ة  امليزاني����ة  واأن  تام����ة.  بعناي����ة 
لي�س �س����يء ثاب����ت وجامد بل هي اأرق����ام ُمتجددة 
وُمتزايدة يف كل عام، واأن هذه الأرقام �س����تتحول 
ب����اإذن اهلل اإلى جمموعة من امل�س����اريع واخلدمات 
وتطوير وتو�سيع ما هو قائٌم منها من اأجل توفري 
الرفاهية والرخاء وال�سعادة والأمن لأهل البحرين، 
وت�س����عى الدولة مبا لديها من الإمكانات وبجهود 
ا�س����تثنائية يف الإنف����اق عل����ى كاف����ة القطاع����ات 
القت�س����ادية العام����ة م����ن اإنتاجية وخدمي����ة. واإن 
اأرق����ام ميزاني����ة ه����ذه ال�س����نة تختلف ع����ن اأرقام 
ميزاني����ات الأعوام ال�س����ابقة و�س����تختلف اأرقامها 
عن ميزانيات الأع����وام القادمة يف الزيادة، وذلك 
ب�س����بب التطور الدائم والتو�س����ع ال����الزم يف كافة 
اخلدمات التي تقدم للبحرينين وتو�س����ع اأن�سطة 
الدولة العامة وما ت�ستوجبه من الزيادة يف الإنفاق 

من اأجل حتقيق التنمية الوطنية امُل�ستدامة.

عبدعلي الغسرة
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زبدة القول

ومضة قلم

يف ظل الأو�ساع ال�سيا�سية التي ت�سهدها 
املنطق���ة هذه الأيام، وبخا�س���ة فيم���ا يتعلق 
بالعالقات مع قطر وايران، ع�س���نا جميعا حالة 
ترق���ب وخ���وف حول مو�س���م احل���ج وما ميكن 
اأن يح���دث فيه وما ميكن اأن تق���وم به الدول 
املعادية للمملكة العربية ال�سعودية لتخريب 

هذه ال�سعرية املقد�سة.
ولك���ن رعاية اهلل وا�س���تعداد ال�س���قيقة 
الك���رى بال�س���كل املنا�س���ب مل���ا ميك���ن اأن 
ترتكب���ه ال���دول الإرهابي���ة اأو عمالوؤه���ا، ق���د 
خيب���ت ظن احلاقدين على ال�س���عودية، الذين 
ي�سعون بكل ال�س���بل منذ �سنوات طويلة لكي 
يثبت���وا للعامل انه���ا لي�س ق���ادرة وحدها على 
اإدارة مو�س���م احلج واأنه لب���د من تدويل اإدارة 

امل�ساعر املقد�سة.
وبالطب���ع ف���اإن كلم���ة التدوي���ل يف ه���ذا 
ال�س���ياق كلمة غريبة وغ���ري معرة عن ما يريد 
اأعداء ال�س���عودية حتقيقه، خا�س���ة واأن م�ساألة 
التدويل هذه هي اأمر ل ي�س���غل اأحدا يف العامل 
�سوى دولتان فقط هما اإيران وقطر، فكالهما 
ت�س���تكر على ال�س���عودية دورها امل�ستحق يف 
قي���ادة العامل ال�س���المي، وي�س���تكران عليها 
مكانته���ا الرمزية ل���دى العامل الإ�س���المي كله 
خا�س���ة واأنه���ا الأر����س الت���ي اخت�س���ها اهلل 
�س���بحانه وتعالى لتنطل���ق من عليها ر�س���الة 
الإ�س���الم العظيم���ة على يدي الر�س���ول ممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم الذي ولد ودفن يف هذه 

الأر�س الطيبة.
وب���كل �رضاح���ة نق���ول اإن تخريب مو�س���م 
احلج ه���و جزء ل يتجزاأ من خط���ط قطر واإيران 
وطموحاته���ا ال�سيا�س���ية يف املنطق���ة، فقطر 
دون اي مقوم���ات ودون اأي موؤه���الت تريد اأن 
حت���ل مل اململكة العربية ال�س���عودية يف كل 
�س���يء نا�س���ية التاريخ واجلغرافي���ا ومعتقدة 
اأنها من خالل تخريب املنطقة �س���تبني حلمها 
الكبري يف كل �س���يء غري معرف���ة باجلغرافيا 
والتاريخ، خا�سة واأن ا�رضائيل، قدوتها ومثلها 

الأعلى لي�س لها تاريخ ولي�س لها جغرافيا.
الغري���ب يف م�س���األة احل���ج اأن قط���ر التي 
بداأت بت�سيي�س مو�س���م احلج ومنعت حجاجها 
من ال�س���فر الى ال�س���عودية تريد ترمي غريها 
بدائه���ا، حي���ث قامت قن���اة الفتن���ة والعمالة 
التابعة لها باإعداد برنامج كامل حول ت�سيي�س 
احلج من خالل طرح �س���وؤال خبيث على ل�س���ان 
واحد م���ن املرتزقة العامل���ن فيها وهو: هل 
تقوم ال�سعودية بت�سيي�س مو�سم احلج اأم ل ؟ 
وكاأن م�س���األة ت�سيي�س احلج من عدمه، هي اأمر 
يخ�س ال�سعودية فقط، �سواء ثبتت التهمة اأم 
مل تثب���ت عليها. اأما الآخران ف���رءاه ول يجوز 

طرح نف�س ال�سوؤال ب�ساأنهما.
قم���ة االنحط���اط املهني املت�س���ر بثوب 
احلياد، فذيل الكلب �سيبقى معوجا اإلى الأبد 
ول���ن يتغري مهما ح���دث. فليموت���وا بغيظهم 
فق���د جنحت ال�س���قيقة الكرى ه���ذا العام يف 
تقدمي �س���ورة م�رضقة للع���امل كله عن قدرتها 
عل���ى اإدارة ه���ذا املو�س���م املقد����س وحماية 

واإراحة حجاج بيت اهلل احلرام.
ف�س���كرا خلادم احلرمن ال�رضيفن امللك 
�س���لمان بن عب���د العزيز ولكل رج���ال اململكة 
الذين اأداروا هذا املو�س���م باقتدار واخر�س���وا 

كل الأل�سنة. 

لي�س����ت ه����ي املرة الول����ى ول نعتق����د انها 
�ستكون الخرية التي يقع فيها مواطنون �سحايا 
لعمليات الن�س����ب والحتيال. الفارق اّن الخرية 
جتاوزت مبالغ الثالثة مالين دينار دفعة واحدة. 
والن�س����اب مل يتجاوز عم����ره ال�س����ابعة والع�رضين 
عام����ا. وجم����الت عمل����ه متنوع����ة بن بي����ع و�رضاء 
الرا�سي وامل�س����اريع العقارية الخرى. مثل هذه 
العملي����ات تذكرنا مبا حدث قبل �س����نوات لعدد 
م����ن املواطن����ن عندم����ا وقعوا يف �����رضك عمليات 
الن�س����ب والحتيال عندم����ا اوهمه����م البع�س اّن 
ث����روات طائلة �س����تهبط عليهم يف اأمد ق�س����ري ل 
يتعدى العام او العامن. املوؤ�س����ف اّن هناك من 
يبل����ع الطع����م يف كل مرة ولي�س هن����اك من يتعظ 
من حوادث م�س����ابهة متنا�س����يا احلكمة القائلة “ 

العاقل من اتعظ بغريه “. 
 املتاأمل يف ق�س�س الن�سب يجد اّنها تتكرر 
وبنف�����س التفا�س����يل تقريبا. واملفارق����ة هنا اّن 
الن�س����ابن ل يكف����ون عن ممار�س����ة ا�س����اليبهم 
القذرة ول املواطنن يتعظون مما جرى وكاأّنهم 
واقعون حتت تاأثري مدر �سديد الفعالية بحيث 

ل ي�ست�سعرون عواقب ما هم مقدمون عليه. 
تك����رار  ازاء  هن����ا  الت�س����اوؤل  يث����ري  ال����ذي   
العمليات هل اّن هناك من املواطنن بلغت بهم 
ال�سذاجة الى حد منح ثقتهم العمياء مبن ميار�س 
الن�س����ب دون اخذ الحتياط����ات الالزمة وبالتايل 
فانهم يتحملون امل�س����وؤولية لكونهم تعاملوا مع 
من ن�س����ب عليهم دون اكراه ؟ اأم اّن املوؤ�س�سات 
الر�س����مية ا�س����بحت عاج����زة ع����ن و�س����ع احللول 
الكفيل����ة باحلد م����ن الظاه����رة املقلق����ة وحماية 
املواط����ن م����ن العيبه����م ؟ هن����اك من يوؤك����د اّن 
القوان����ن املعمول بها رادعة بيد اّن الن�س����ابن 
ل يولونه����ا اهمية والنم����وذج الب����رز امامنا رجل 
العمال املحتال الذي اقرف جرميته وفر هارباً. 
 اّن عملي����ات الن�س����ب مل تع����د وقف����ا عل����ى 
فئة بعينها ب����ل اّنها حتولت ال����ى ظاهرة موؤرقة 
للكثريين. والذي يبعث على القلق ب�سورة اكر 
اّن الثق����ة بات����ت معدوم����ة متاما حت����ى من اقرب 
املقربن. والذي بات مو�س����ع خ�س����ية بالغة لدى 
النا�����س اّن القائمن بعمليات الن�س����ب يعمدون 
الى ت�سجيل امالكهم ومدخراتهم املالية با�سماء 
ال����ى  ينقلونه����ا  واآخ����رون  وزوجاته����م  ابنائه����م 
م�س����ارف باخلارج للتهرب من دفع التعوي�سات 

بعد ادانتهم. 

نجاح موسم الحج 
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سوالف

يف بع����س الأوق���ات يخّي���ل اإيل ان منظمة المم 
املحت���وم  التفت���ت  م�س���ريها  �س���يكون  املتح���دة 
و�ست�س���دد لها ال�س���عوب �رضبات م�س���ومة لعجزها 
امل�س���تمر والطويل يف ح���ل الق�س���ايا والقدرة على 
ر�س���م اه���داف الن�س���انية كم���ا ينبغ���ي، وق���د �رضح 
وزي���ر اخلارجي���ة ال�س���عودي عادل اجلب���ري يف حديث 

لل�سحافين يف لندن:
“ان ال�س���عودية دع���ت المم املتح���دة من اجل 
تقييم العمليات يف اليمن ولكن احدا مل يلب الدعوة 

التي تكررت اكر من مرة”.
ح���ن يكون الم���ر متعلق بالعرب وامل�س���لمن 

نرى العقم واجلمود يف اروقة هذه املنظمة الك�سيحة 
وكاأنن���ا نخاطب ج�س���دا ميتا، فاأي طلب ير�س���ل من 
العرب وامل�س���لمن يكون م�س���ريه �س���لة املهمالت 
وه���و اخب���ث ال���وان ال�س���طهاد واع�رضه���ا، وقلنا يف 
منا�سبات �سابقة ان منظمة المم املتحدة ل ت�ستطيع 
ال�س���ري واحلركة وفاح���ت من اروقته���ا رائحة العداء 
للعرب وال�سالم وهي تبدو كاأفراخ احلمام مل ت�سجل 
يف دفاترها اي اتهامات �سد النظام اليراين املجرم 

ول ال�سهاينة وكاأنها تريد التخل�س من العرب.
ال�سعودية اعزها اهلل تدعوها لتقييم العمليات 
يف اليم���ن وكاأنه���ا تخاط���ب كائنات مغلف���ة بطبقة 

م���ن الفراغ او العدم، ل �س���بيل الى الو�س���ول اليها 
مهم���ا فعلن���ا، فق���د ا�س���بحت الم���م املتح���دة مثل 
احلج���ر.. اأعمى اأ�س���م اأبكم، او مث���ل دولب يدور يف 
الفراغ، وما اك���ر القرارات التي �س���درت من المم 
املتح���دة وكان���ت مبثابة تق���دمي امل�س���اندة الالزمة 
للمنحرف���ن والرهابي���ن، فهناك �سيا�س���ة تهدف 
الى جتزئة العرب والتالعب مب�س���اراتهم ال�سيا�سية 
واالقت�س���ادية واحباط اي حترك له���م، واكرب دليل 
على خبث هذه املنظمة هو تقريرها الكاذب يف عهد 
امراطور “القل���ق” بان كي مون حن اتهمت قوات 
التحال���ف العربي بقيادة ال�س���قيقة الكرى اململكة 

العربية ال�س���عودية با�س���تهدف الطف���ال يف اليمن، 
و�رضع���ان م���ا تراجع���ت يف كالمه���ا بع���د ان ثبت لها 
بالدليل القاطع ان التحالف يقوم فقط بدك معاقل 
احلوثي���ن وكل من يريد ا�س���عال الن���ار يف املنطقة 

وتخريبها.
�سخ�س���يا ل ا�س���تغرب م���ن “تطني����س” الم���م 
املتحدة لطلب ال�س���قيقة الك���رى اململكة العربية 
ال�س���عودية بتقيي���م العملي���ات يف اليم���ن، فه���ذه 
املنظمة ا�س���به باجلثة الهامدة ولي�س يف قامو�س���ها 
م�سطلح اخلري والعمل ل�سالح الن�سانية والجدر ان 

نطلق عليها.. ب�ساعة على الر�سيف.

األمم المتحدة مثل الحجر.. 
أعمى أصم أبكم!

تعودنا على اأن ل يكتفي املتحامل على ما�سي 
اأجداده بلعن ال�س���لِف و�س���تمه يف كل منا�س���بة، على 
اعتب���ار اأن���ه يرى يف ال�س���لِف باأنه كان عل���ى باطٍل يف 
جمي���ع ما ق���ام به، متجنب���اً كالعادة تقدي���ر الظروف 
الذاتية واملو�سوعية للغائبن، والأ�سباب والدوافع 
واحلاجات الوجودية الت���ي جعلتهم على ماهم عليه، 
بل وم���ن باب تهرب ال�س���خ�س املعا�رض ع���ن اأداء ما 
يتوج���ب عليه القيام به راهن���اً، ُيحمل الغابرين حتى 
تبعات متلمله وتقاع�سه هو واأتباعه احلالين، وذلك 
حتى يخفف عن ذاته عبئاً كان قد تهرب عن حمله يف 

غابر الزمان اأمثاله املتقاع�سن. 
حي���ث ُي�س���بع ال�سا�س���ة واملثقف���ون ون�س���طاء 
احلا����رضِ قادة الك���رد التاريخي���ن طعن���اً كلما ُبحث 
مو�سوع غياب الدولة الكردية وم�ساألة تقهقر الكرد 
قومياً، ف���ريون باأن الراحل���ون مل يكونوا لي�س فقط 
على م�س���توى وعيهم وتفكريهم احل���ايل، اإمنا الأهم 
اأنهم كان���وا دون م�س���توى اإدراك وفطنة معا�رضيهم 

اآن���ذاك، واأنهم بالغ���وا يف �س���ذاجتهم الإميانية فيما 
يتعلق بالغيبي���ات يف زمن مت�س���ك الآخرين ب�رضو�س 
الع�سبيات املعا�سة، حيث اأن ذلك ال�سلوك اخلدمي 
بنظره���م اأ�س���به بالغب���اء الك���ردي امل�ست�س���اغ لدى 
الآخرين عر التاريخ، وخا�س���ة جريانهم امل�س���لمون، 
الذي���ن مل يتن���ازل اأحده���م ق���ط ع���ن خ�سو�س���يته 
القومية اأو القبلية اأو الع�سائرية، با�ستثناء الكردي، 
الذي انطلت عليه الق�س���ة الدينية �س���ابقاً، والفكرة 

ال�سراكية لحقاً، والدميقراطية راهناً! 
كم���ا اأن املالم���ات ولعنات ال���ذات جتددت منذ 
اأياٍم اأي�ساُ، اأي يف فرة احتفالت تركيا نهاية ال�سهر 
املن�رضم ر�س���مياً و�سعبياً مبنا�سبة معركة )مالذكرد( 
1071 الت���ي انت����رض فيها ال�س���الجقة الأت���راك على 
البيزنطي���ن، حيث ع���اد املثقف الك���ردي اإلى جلد 
الذات عل���ى اخلدمات التاريخية والت�س���حيات التي 
قدمه���ا الأجداد ل�س���عوب املنطقة والت���ي �رضعان ما 
ق���ام املخدوم���ون م���ن قبل الك���رد باإن���كار كل تلك 

الت�س���حيات، ومنها فقد ذكر الكات���ب بدرخان علي 
اأن ال���رك اأنك���روا ال���دور البطويل للك���رد يف معركة 
“َمالذُكرد” التاريخي���ة، واأردف الكاتب باأن احلكومة 
الركي���ة ومعه���ا االأو�س���اط االكادميي���ة والثقافي���ة 
الركي���ة، مل تذكر اأنه لول م�س���اركة 10 اآلف فار�س 
كردي، �سكلوا اأ�سعاف عدد املقاتلن ال�سالجقة، يف 
جيو�س ال�سلطان ال�سلجوقي األب اأر�سالن، يف معركة 
مالذكرد ملا متكن ال�س���الجقة من الن�رض، وملا ظهرت 
المراطوري���ة العثماني���ة لحق���اً ول تركيا املعا�رضة 

بعدها!
ولك���ن ب���دلً م���ن الغو����س يف حروب املا�س���ي 
واخلدم���ات املجانية الت���ي قدمها الفر�س���ان الكرد 
للج���ريان عل���ى ال���دوام، األي�س ح���رٌي بك���رد الراهن 
الوقوف على اخلدمات الع�س���كرية لأن�سار وم�سلحي 
ح���زب الحت���اد الدميقراطي من���ذ اأعوام يف �س���وريا 
وحتى الآن، فكيف نحا�س���ب �سخ�س���اً اأخطاأ بح�ساباته 
ال�سيا�س���ية من���ذ قرون، بينم���ا ابن احلا����رض يرتكب 

احلماقات املدمرة عياناً جهارا ول يتم ماكمته على 
جريرته؟ فها هو حزب الحتاد الدميقراطي َمن لديه 
ال�س���تعداد لالفتداء مبئات الك���رد جماناً يف معارك 
اجلريان، كمعركة الرقة راهن���اً، وقبلها معارك منبج 
التي ق�س���ى فيه���ا على خرية ال�س���باب وال�س���ابات، 
ولحق���اً معرك���ة دي���ر ال���زور، ب���ل وبكام���ل التبج���ح 
التنظرياتي يقول ال�س���يد نواف خلي���ل الإيكولوجي 
املقرب م���ن حزب الحتاد الدميقراط���ي، اإن الهدف 
الرئي�س بالن�س���بة لهم هو هزمي���ة داع�س، داعياً اإلى 
الأخذ يف العتبار التح�س���ريات احلالي���ة ملعركة دير 
ال���زور الكرى وال�س���راتيجية ح�س���ب زعم���ه والتي 
�س���تحدد مع معركة الرقة م�س���تقبل �س���وريا برمتها، 
فيبدو اأن ال�سيد نواف وحزبه �سيحاربون داع�س نيابًة 
عن طاغية دم�سق اإلى اأن ياأتي دورهم وي�ستفرد بهم 
النظام كما جاء يف الق�س���ة الراثية التي تتحدث عن 
حيلة الأ�سد )اأ�سد الغابة( يف اأكله للبقرات الثالث*، 
علماً اأن ال�س���فري الأمريكي ال�سابق يف �سوريا روبرت 

فورد �س���بق له اأن حذر الحتاد الدميقراطي من مغبة 
تخبطه ال�سيا�سي وحتالفاته الالموفقة، كما اأن فورد 
نف�س���ه عاود الق���ول يف حديث له مع “ذا ن�س���يونال” 
الأمريكية نهاية ال�س���هر املا�س���ي، باأن���ه “بعد طرد 
داع�س من الرقة ودير ال���زور، هناك احتمالية كبرية 
باأن تبداأ امليلي�سيات الإيرانية وقوات الأ�سد هجوما 
�سد الأكراد ولن يحرموا وقتها وقف اإطالق النار”، 
كما اأن اأمري قبيلة “البقارة”، نواف الب�س���ري كان قد 
هَدد هو الآخر يف وقٍت �س���ابق من ال�س���هر املا�سي، 
بتنفيذ عملية ع�س���كرية كرى يف ال�س���مال ال�س���وري 
�س���د الأكرد، بقول���ه: “بعيًدا عن لغة الدبلوما�س���ية 
اأقول للع�سابات الكردية قريًبا �سنعيد اأجماد 2004 
وبطولت الفرقة الرابعة، و�سن�سحل رموزكم ون�سلح 
الع�س���ائر، بل اأكر م���ن ذلك”، وذلك يف اإ�س���ارة منه 
اإلى ت�سليح نظام الأ�سد اآنذاك للع�سائر العربية �سد 
انتفا�سة قام�سلو يف 2004 وقمعها بكل وح�سية من 

قبل اأرجا�س النظام واأتباعه.

ماجد محمد



“كابيتال �إنتلجن�س” ت�ؤكد 
 ”BB“ ت�صنيف �لربكة عند

 
�لقاه���رة- مبا����ر: �أك���دت وكال���ة كابيت���ال �إنتلجن�س 
 ،)BARKA( لت�صيف �الئتماين ملجم�عة �لربكة �مل�رفية�
 ”BB“ مُلدرج���ة بب�ر�ص���تي �لبحرين ونا�ص���د�ك دب���ي عند�
مع نظرة م�ص���تقبلية م�ص���تقرة. و�أو�ص���ح �لتقرير �أن �لنظرة 
�مل�ص���تقرة للبنك تدعمها �ل�صي�لة �ملت�فرة لدى “�لربكة” 
�لتي تاأتي من ود�ئع �لعمالء، �إ�ص���افة �إلى ن�صبة كفاية ر�أ�س 
�مل���ال. وقالت �ل�كالة �إنها حتافظ على ت�ص���نيفات �لعملة 
 ”BB“ الأجنبية �لق�ص���رة �الأجل لدى �لبنك عند م�صت�يات�

و”B” على �لت��يل، مع ت�قعات “م�صتقرة”. 

70 ملي�ن دينار لتغطية �أذونات خز�نة 
�ملنام���ة - �مل�رف �ملرك���زي: �أعلن م�رف �لبحري���ن �ملركزي باأنه مت تغطية �الإ�ص���د�ر 
رق���مISIN BH0007582867( 1668( م���ن �أذون���ات �خلز�نة �حلك�مية �ال�ص���ب�عية �لتي 
ي�صدرها �مل�رف نيابة عن حك�مة �لبحرين.وتبلغ قيمة هذ� �الإ�صد�ر 70 ملي�ن دينار لفرتة 
��ص���تحقاق 91 ي�ماً تبد�أ ف�ي6 �ص���بتمرب 2017 وتنتهي يف 6 دي�ص���مرب2017، كما بلغ معدل 
�ص���عر �لفائدة على هذه �الذونات 2.46 % مقارنة ب�ص���عر 2.45 % لالإ�ص���د�ر �ل�صابق بتاريخ 

30 �أغ�صط�س 2017.
وبلغ معدل �ص���عر �خل�صم 99.383 % ومت قب�ل �أقل �صعر للم�صاركة ب��قع 99.334 % 

علماً باأنه قد مت تغطية �الإ�صد�ر بن�صبة 109 %.
كما بلغ �لر�صيد �لقائم الأذونات �خلز�نة مع هذ� �الإ�صد�ر ما قيمته 1.885 مليار دينار.

  للت���صل:  )ق�صم �القت�صاد: 17111455(              ق�صم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�صرت�كات و�لت�زيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

السنة التاسعة - العدد 3251 

الجمعة
8 سبتمبر 2017 

17 ذو الحجة 1438

business@albiladpress.com

10

اقتصاد

“البور�صة” تقفل على ارتفاع  4.38 نقطة 

طريان الإمارات �صت�صتعيد طاقتها لأمريكا خالل 6-9 اأ�صهر

“طريان اخلليج”: 7 رحالت ملو�صكو اأ�صبوعيا

اجناز املرحلة الأولى من مطاعم وفلل “املارينا”

بد�يًة من �آخر �أكت�بر �ملقبل

عددها 22 على �ل��جهة �لبحرية

�ملنامة - “طر�ن �خلليج”: ز�دت �ركة طر�ن 
�خللي����ج، ع����دد رحالتها �إلى م��ص����ك� م����ن 4 رحالت 
�أ�ص����ب�عية �إلى 7 رحالت �أ�صب�عية ب��قع رحلة و�حدة 
ي�مياً، حيث �ص����ُيعمل باجلدولة �جلدي����دة بد�يًة من 
�آخر �أ�ص����ب�ع من �ص����هر �أكت�بر �ملقبل؛ وذلك تز�مناً 
م����ع �لذك����رى �ل�ص����ن�ية �لثالثة لبدء رح����الت �لناقلة 
�ملبا�����رة م����ن و�إل����ى مط����ار دومديدوف����� �ل����دويل 

بالعا�صمة �لرو�صية.
وق����ال رئي�س �لقطاع �لتج����اري بطر�ن �خلليج 
�أحم����د جناح����ي “�إن زي����ادة ع����دد رحالتنا وحت�ص����ن 
منتجاتنا، �ص����تمنح م�ص����افرينا و�ص�����الً �أ�ص����هل �إلى 
م��ص����ك� من خمتلف �أرجاء �ملنطقة، وذلك من خالل 
خيار�ت �ص����فر متعددة �ص������ء للرح����الت �ملبا�رة �أو 
رحالت �لربط من و�إلى �لعا�ص����مة �لرو�ص����ية. نعتقد 
�أن ه����ذه �لتط�����ر �الإيجابي �ص����يعزز من تناف�ص����نا يف 
�ل�ص�����ق و�صيلقى �ل�ص����دى �الإيجابي لدى م�صافرينا 

و�إقباله����م لل�ص����فر �ل����ى م��ص����ك�.” وتدع����م رحالت 
طر�ن �خلليج �إلى م��ص����ك� �تفاقية خا�صة وقعتها 
الناقل����ة مع خط����وط S7 �لرو�ص����ية للط����ر�ن متّكن 
م�ص����افري �لناقلة من ربط رحالتهم من م��صك� �إلى 
عدد من �ملدن �لرو�ص����ية ت�صمل �صانت بيرت�صبرغ، 
ورو�ص����ت�ف،  وف�لغ�غ����ارد،  و�ص����مارة،  وكاز�ن، 

وني����زين ن�فغ�رود، وب����رم، و�أوف����ا، و �أكتارينابرغ، 
ون�ف��صيبر�ص����ك، وكر��صن�يار�ص����ك؛ حي����ث ميكن 
للم�صافرين من خالل �الأ�صعار �جلّذ�بة �لتي تطرحها 
�لناقلتان يف هذه �التفاقية �ر�ء تذكرة و�حدة ب�صعر 
تناف�صي بدالً من �ر�ء تذ�كر متعددة لكل ناقلة على 

حدة.

�ملنام���ة - “�لب���الد �لعقاري���ة”: �أعلن���ت �رك���ة 
�لب���الد �لعقاري���ة لال�ص���تثمار، ع���ن �نته���اء �ملرحلة 
�الولى من �صل�صلة �ملطاعم و�لفلل �ملعلقة �ل��قعة 
على �ل��جه���ة �لبحرية مل�روع �ل��تر جاردن �ص���يتي 
)�ملارينا(. وت�ص���مل ه���ذه �ملرحل���ة 22 مطعما على 
�ل��جهة �لبحرية، مع �طاللة بان�ر�مية على �ملارينا. 

ويتك����ن كل مطع���م من ثالثة ط��ب���ق: �لطابق 
�ل�صفلي، �لطابق �الأر�صي، �مليز�نن و�رفات مميزة 
للجل��س يف �له��ء �لطلق. وترت�وح م�صاحات �لتجزئة 
�ملعرو�صة للتاأجر بن 160 و 350 مرت� مربعا. ومن 
�ملت�قع �لبدء بعمليات �لت�صغيل يف نهاية هذ� �لعام. 
وت�ص���مل ه���ذه �ملرحل���ة �أي�ص���ا �أربع���ة ع�ر فيال 
�صكنية )�ص���كاي جاردن فيال( مطلة على �ملر�صى. و 
تتميز هذه �لفلل مب�ص���احاتها �لكبرة وبت�صاميمها 
�لفاخ���رة وباإطالالته���ا �لبان�ر�مي���ة �ل�ص���احرة عل���ى 
�ملارين���ا. وتتك����ن كل في���ال م���ن ثالث���ة ط��بق، مع 
�ص���الة كب���رة مفت�ح���ة و �رف���ة كبرة مطل���ة على 
�ملارين���ا و ثالث غرف ن�م و م�ص���عد د�خلي وحديقة 
على �ل�ص���طح مع مطبخ وحمام �صباحة باال�صافة �لى 
غرفة �خلادمة. وت�ص���ل �مل�ص���احة �الجمالية لكل فيال 
�لى 430 مرت مربع. و قال �ملدير �لعام ل�ركة �لبالد 

�لعقارية لال�صتثمار، زياد عبد �للطيف جناحي “نعلن 
ع���ن �نته���اء �ملرحل���ة �الولى م���ن �صل�ص���لة �ملطاعم 
و�لفل���ل �ملعلقة يف م�روع وتر جاردن �ص���يتي، حيث 
تعترب ه���ذه �ملرحلة م���ن �أهم �ملر�حل �لتي ن�ص���عى 
من خاللها الإبر�ز �ل�ص����رة �لنهائية ملا �صيك�ن عليه 
�مل�روع عن���د �كتماله وللمنظ�مة �لع�رية �ملتكاملة 
�لتي �صي�صكلها من خالل ت�فر بيئة مثالية للعي�س 
و�لعمل و�ال�صرتخاء. وت�ص���كل �ملارينا قلب �مل�روع 
�لق�����رب  الر�ص���اء  ت�ص���ميمها  مت  حي���ث  �لناب����س 

و�ليخ�ت، وهي حماطة مبم�صى عام متدرج و �صل�صلة 
من �لفلل �ل�صكنية �لر�قية، و�ملطاعم �ملتن�عة �لتي 
تلبي جميع �الذو�ق، باال�صافة �إلى �ملحالت �لتجارية 
�لعاملي���ة”. يذكر �نه مت �لبدء بعمليات �لتاأجر حيث 
��ص���تلمت �ل�ركة طلبات تاأجر من عدد من �ملطاعم 
�ملختلف���ة وتق�م حاليا بتقيي���م هذه �لرغبات بحيث 
يتم �تاحة �لفر�صة للح�ص�ل على �أن�صطة خمتلفة من 

�ملطاعم.  

�ملنامة - ب�ر�ص���ة �لبحري���ن: �أقفل 
م�ؤ�ر �لبحري�ن �لع���ام �أم�س �خلمي�س عند 
وق���دره  بارتف���اع   1،315.55 م�ص���ت�ى 
ي����م  باإقفال����ه  مقارن���ة  نقط���ة   4.38
�الأربع���اء، يف ح���ن �أقفل م�ؤ����ر �لبحري�ن 
 1،066.03 م�ص���ت�ى  عن���د  �الإ�ص���الم�ي 
بارتف���اع  وق���دره 12.68 نقط���ة مقارنة 

باإقفال�ه �ل�صابق.
وت���د�ول �مل�ص����تثمرون يف ب�ر�ص���ة 
�لبحري����ن 1.82 ملي����ن �ص���هم، بقيم���ة 
�إجمالي���ة قدره���ا 472.70 �أل���ف دين���ار، 
مت تنفيذها من خالل 90 �ص���فقة، حيث 
ركز �مل�صتثمرون تعامالتهم على �أ�صهم 
قط���اع �ال�ص���تثمار و�لت���ي بلغ���ت قيمة 
�أ�ص���همه �ملتد�ول���ة 182.01 �ألف دينار 
�أي ما ن�ص���بته 39 % من �لقيمة �الإجمالية 
للت���د�ول وبكمية قدره���ا 934.19 �ألف 
�صهم، مت تنفيذها من خالل 26 �صفقة.

�ت����س  �ف  ج����ي  م�جم�ع����ة  وج���اءت 
بلغ���ت  �إذ  �الأول  �ملرك���ز  يف  �ل�م�الي���ة 

قيمة �أ�ص���همها �ملتد�ول���ة 177.40 �ألف 
دين���ار �أي م���ا ن�ص���بته 37.53 % �إجمايل 
قيمة �الأ�ص���هم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
927.61 �أل���ف �ص���هم، مت تنفيذه���ا من 
خالل 25 �صفقة.�أما �ملركز �لثاين فكان 
الل�مني����م �لبحرين )�ألب���ا( بقيمة قدرها 
107.42 �ألف دينار �أي ما ن�صبته 22.72 
% م���ن �إجمايل قيمة �الأ�ص���هم �ملتد�ولة 
وبكمي���ة قدره���ا 214.84 �أل���ف �ص���هم، 
مت تنفيذه���ا م����ن خ�الل 11 �ص���فقة. ثم 
ج���اء �لبنك �الأهلي �ملتح���د بقيمة قدرها 
83.09 �ألف دينار �أي ما ن�ص���بته 17.58 
% م���ن �إجمايل قيمة �الأ�ص���هم �ملتد�ولة 
�ص���هم، مت  �أالف   304 وبكمي���ة قدره���ا 

تنفيذها من خالل 10 �صفقات.
ومت ي����م �أم����س ت���د�ول �أ�ص���هم 10 
�ص����رك��ات، �رتفع���ت �أ�ص���عار �أ�ص���هم 4 
�ص����رك��ات، يف ح���ن �نخف�ص���ت �أ�ص���عار 
3 �ص����رك��ات، وحافظ���ت بقي���ة  �أ�ص���هم 
�ل�رك�ات على �أ�صعار �إقفاالتها �ل�صابقة.

لندن - رويرتز: ق���ال رئي�س �ركة 
�أم����س  كالرك  تي���م  �الإم���ار�ت  ط���ر�ن 
�خلمي�س �إنه ياأمل �أن ت�ص���تعيد �ل�ركة، 
�أك���رب ناقل���ة ج�ي���ة يف �ل�رق �الأو�ص���ط، 
طاقة رحالته���ا �إلى �ل�الي���ات �ملتحدة 
يف غ�ص����ن 6 �إلى 9 �أ�ص���هر بعد خف�س 
�لرحالت يف وقت �ص���ابق �لعام �جلاري. 
وق���ال كالرك يف م�ؤمتر للقطاع يف لندن 
“�لطلب على �ل�ص���فر ال يز�ل ق�يا �إلى 
حد م���ا، و�آمل باأن ن�ص���تعيد طاقتنا �إلى 

ما كانت عليه يف غ�ص�ن �الأ�صهر �ل�صتة 
�إل���ى �لت�ص���عة �ملقبلة”.وب���د�أت طر�ن 
�الإم���ار�ت خف����س رحالتها على خم�ص���ة 
م�ص���ار�ت �أمركية يف ماي�، وعزت ذلك 
�إل���ى �نخفا����س �لطل���ب ب�ص���بب قي�د 
�ل�ص���فر �لت���ي فر�ص���تها �إد�رة �لرئي�س 

�الأمركي دونالد تر�مب.
ويف ي�ني����، ذك���ر كالرك �أن �لطلب 
عل���ى �مل���دن �لت���ي خف�ص���ت ط���ر�ن 
�الإمار�ت رحالتها �إليها بد�أ يف �لتح�صن.

ارتفاع اأ�صعار الأرز الهندي بن�صبة ت�صل اإلى 30 % 
نتيجة لزيادة �لطلب من �لبلد�ن �الإقليمية.. جتار:

�أكد جتار �أغذية وم�ص���ت�ردو �أرز �رتفاع �أ�ص���عار 
�ملح�ص����ل بن�ص���ب ترت�وح ب���ن 10 % �إلى 30 %، 
مربري���ن ذلك �إل���ى �رتفاع �الأ�ص���عار عاملي���ا من بلد 

�ملن�صاأ �أ�صا�صا.
و�أو�صح�� ل� “�لبالد” �أن �الأ�صعار �رتفعت ب�صبب 

زيادة �لطلب من بع�س �لدول �الإقليمية.
وق���ال رج���ل �الأعم���ال �إبر�هي���م �لدعي�ص���ي �إن 
�الأ�صعار �رتفعت منذ �أكرث من 4 �أ�صهر تقريبا بن�صبة 
30 % تقريبا من 900 �إلى 1200 وحتى و�صلت �إلى 
1500 دوالر للطن )وذلك بح�ص���ب �لن�ع(؛ ب�ص���بب 
�لطل���ب �لكبر من �لدول �الإقليمي���ة ما �أدى الرتفاع 

�الأ�صعار، مبينا �أن �الأ�صعار بد�أت تنخف�س تدريجيا.
و�أكد  �لدعي�ص���ي �أن هذ� �الرتفاع يف �الأ�صعار لن 
ي�ؤثر على �مل�ص���تهلكن يف �لبحرين ما مل تكن هناك 
كميات جديدة من �مل�ص���ت�ردين، الفتا �إلى �أن هناك 
�أن��ع���ا �أخرى وباجل�دة نف�ص���ها و�أف�ص���ل ي�ص���تطيع 
�مل�ص���تهلك �أن ي�ص���تخدمها كبدي���ل للن����ع �ملرتفع 

�ل�صعر.
و�و�ص���ح �الم���ن �ن �الرز من عن�ر �لن�ص����يات 
�مل�ص���بعه لعن����ر �لربوت���ن  و�ختياره���ا يرجع لرب 

�ال����رة، لذ� ال د�عي الخذ �الن��ع �لغالية فهناك �ن��ع 
�رز �ق���ل �ص���عر وت�فر نف����س �لف��ئد لالن�ص���ان و�ن 

�ختلفت �لن�عية وقل �ل�صعر.
ودعا �لى �لتقليل يف �ل�رف وعدم �الجنر�ر ور�ء 

�العالنات �ذ جميعا ي�ؤدون نف�س �لنتيجة.
و�أ�ص���ار �إلى �أن �لبحرين ت�ص���ت�رد �أكرث �لكميات 
من �لهن���د ويف �لفرتة �الأخرة �رتفعت �أ�ص���عار �الأرز 
من ن�ع �لب�ص���متي، �إذ لديهم وف���رة يف �الإنتاج؛ فلذ� 
�جت���ه �لتجار لال�ص���تر�د من باك�ص���تان، وه� مقارب 
لن�عي���ة �الأرز �لهن���دي. فيم���ا �رتفعت �أ�ص���عار �الأرز 
�لباك�صتاين الحقا، و�أ�صبحت �أعلى �صعر� من �لهندي 

�لذي ُيعتمد يف زر�عته على �الأمطار.
من جانبه، قال رجل �الأعمال ورئي�س جلنة قطاع 
�الأغذية و�لزر�عة بغرفة جتارة و�صناعة �لبحرين خالد 
�الأم���ن �إن �أ�ص���عار �الأرز �رتفعت يف �لف���رتة �الأخرة 
بن�صبة ترت�وح بن 10 % �إلى 20 %، عازيا ذلك �إلى 

زيادة �لطلب بعد فرتة من �لرك�د.
و�أ�ص���اف �أن هناك �أ�ص���ماء جتارية الأن��ع كثرة 
م���ن �الأرز وبامل���ص���فات و�جل����دة نف�ص���ها وعل���ى 
�مل�ص���تهلك �أن ي�صتخدمها كبديل حتى ال تطاله هذه 
�لزيادة يف �الأ�صعار، خ�ص��صا �أن غالبية �مل�صتهلكن 

يف�صل�ن �ر�ء �الأرز “�لب�صمتي” �لهندي.

و�أو�صح �أن �أ�ص���عار �الأرز “�لب�صمتي” يف �ل�ص�ق 
�لهن���دي ل���كل طن م���رتي كاالآت���ي: برميي�م �ص���يال 
ب�ص���متي ر�ي����س ب���� 952 دوالر�، برميي����م غ�ل���دن 
با�ص���ماتي ر�ي�س 987 دوالر�، برميي�م ر�و ب�ص���متي 
ر�ي����س 1155 دوالر�، �أرز ب�ص���متي �لبخ���اري 1135 
دوالر�، رويال �ص���يال �أرز ب�صمتي 845 دوالر�، رويال 
غ�لدن ب�صمتي ر�ي�س 889 دوالر�، رويال ر�و ب�صمتي 
ر�ي����س 985 دوالر�، روي���ال �ص���تيم ب�ص���متي ر�ي�س 

955 دوالر�، كال�ص���يك �ص���يال ب�ص���متي ر�ي����س 885 
دوالر�، كال�ص���يك غ�لدن ب�صمتي ر�ي�س 912 دوالر�، 
�لبخار �لب�ص���متي �لتقليدي 1120 دوالر�، جاالك�صي 
�ص���يال ب�ص���متي ر�ي�س 802 دوالر، جاالك�صي ب�صمتي 
ب�ص���متي  �ص���تيم  جاالك�ص���ي  دوالر�،   855 �لذهب���ي 
ر�ي�س 977 دوالر�، ف�ص���تيفال �ص���يال ب�صمتي ر�ي�س 
775 دوالر�، ف�ص���تيفال غ�لدن ب�صمتي ر�ي�س 825 
دوالر�، ف�ص���تيفال ر�و ب�صمتي ر�ي�س 910 دوالر�ت، 

ف�صتيفال �صتيم ب�صمتي ر�ي�س 875 دوالر�، �صحارى 
�صيال ب�ص���متي ر�ي�س 605 دوالر�ت، �صحارى غ�لدن 
ب�صمتي ر�ي�س 625 دوالر�، �ص���حارى �صتيم ب�صمتي 

ر�ي�س 665 دوالر�.
فيما بلغ �ص���عر �الأرز غر �لب�ص���متي يف �ل�ص����ق 
�لهن���دي حاليا لكل طن م���رتي كاالآتي: ن�ع “�إر 64” 
ل�ن���غ غري���ن بارب�يلد ر�ي����س ب���� 445 دوالر�، �الأرز 
�الأبي�س 5 % مك�ص�رة 435 دوالر�، ب�ين ر�ي�س 488 

دوالر�.
من جانبه، قال مدير �لفروع يف �ركة مرز� �حللي 
و�أوالده، عمار �حللي �إن هناك �رتفاعا يف �أ�صعار �الأرز 
م���ن �لهند، �إذ بد�أت منذ مطل���ع �لعام �جلاري بزيادة 

تدريجية وتقدر حاليا بنح�20 %.
و�أو�ص���ح �أن هناك �أ�ص���باب عدة له���ذ� �الرتفاع 
�لعامل���ي �لذي مل يتاأثر به �ص����ق �لبحرين، الفًتا �إلى 
�أن �صبب �الرتفاع �لكبر و�مل�ؤثر ه� قلة �ملح�ص�ل، 

�إ�صافة �إلى كرثة �لطلب من بع�س �لبلد�ن.
و�أ�ص���ار �إلى �أن �مل�صتهلك مل مت�صه هذه �لزيادة 
ب�ص���بب خم���زون �الأرز �ملت�فر يف �ململكة باأ�ص���عاره 
�ل�صابقة، م��ص���ًحا �أن تاأثر �مل�صتهلك بهذ� �الرتفاع 
�ص���ياأتي عند ��ص���تر�د �لكميات �جلديدة باالأ�ص���عار 

�جلديدة.

• م�صت�ردون : �الرتفاع لن ي�ؤثر على �مل�صتهلكن يف �لبحرين	
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792 �ألف دينار لرتميم 22 منزال �آيال لل�سقوط

�لتفا�ؤل يف بيئة �الأعمال بالبحرين يك�سب 34.6 نقطة 

فتح 34 مناق�صة تعود لـ 13 جهة حكومية

بزيادة بلغت 6.69  %... خالل الربع الثالث 2017

فتح جمل�س املناق�صـــات واملزايدات يف جل�صته 
الأ�صبوعية اأم�س 34 مناق�صة، عامة وحمدودة، تابعة 

لـ 13 جهة حكومية.
واأظهرت اآخـــر بيانات ن�رشت على موقع املجل�س 
اأن اأبرز املناق�صـــات تعود لوزارة الأ�صـــغال و�صوؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراين، مل�ـــرشوع ترميم 22 
منزال اآيال لل�س���قوط تق���دم اإليها عط���اء واحد بقيمة 
792 األف دينار، والثانية للتاأهيل امل�صـــبق ل�رشكات 
املقـــاولت الهند�صـــية ال�صـــعودية )اململوكـــة من 
�صعوديني بن�صـــبة 100 %( لأعمال الطرق والأعمال 
الإن�صـــائية للطرق الفرعية الوا�صـــلة من الب�صـــيتني 
�صـــمن امل�صـــاريع املمولة من ال�صـــندوق ال�صعودي 
للتنميـــة تقـــدم اإليهـــا 7 عطـــاءات مـــن دون اأن يتم 

الإف�صاح عن قيمة اأي عطاء منها.
وفتـــح املجل�ـــس 4 مناق�صـــات اأخـــرى لنف�ـــس 
الـــوزارة، كان اأبرزهـــا للعطـــاءات الفنيـــة لتقـــدمي 
خدمات ا�صت�صارية تعمل على تطبيق اخلطة الوطنية 
لإ�صـــراتيجية النظافـــة يف اململكـــة تقـــدم اإليها 4 
عطاءات، ومناق�صـــة لتقدمي اخلدمات ال�صت�صـــارية 
املعار�ـــس  مركـــز  مل�ـــرشوع  والإ�ـــرشاف  للت�صـــميم 
واملوؤمترات اجلديد باملحافظة اجلنوبية تقدم اإليها 
عطـــاء واحد بنحو 11.15 األف يـــورو ما يعادل 5.05 
األـــف دينار، ومناق�صـــة للعطـــاءات املاليـــة مل�رشوع 
الإ�صـــالحات املطلوبة للمن�صاآت اخلر�صانية يف مركز 
توبلـــي ملعاجلة مياه ال�رشف ال�صـــحي تقدم اإليها 3 
عطـــاءات اأقلها بقيمة 1.15 مليـــون دينار، كما فتح 

املجل�ـــس مناق�صـــة لبنك الإ�صـــكان لتعيـــني مقاول 
للقيـــام باإن�صـــاء مركز جتـــاري يف منطقة الب�صـــيتني 

تقدم اإليها 17 عطاء اأقلها بنحو 2.7 مليون دينار.
وبلـــغ اإجمـــايل العطـــاءات املقدمـــة 170 عطاء، 

وكان جمموع اأقلها نحو 9.57 مليون دينار.
وفتـــح املجل�ـــس 5 مناق�صـــات لإدارة املخـــازن 
املركزية، لتوفري اأنابيب، واأدوات كهربائية، واأمتار 
مياه اإلكرونيـــة، تقدم اإليها 14 عطـــاء كان جمموع 

اأقلها نحو 635.2 األف دينار.
واأي�صـــا فتح املجل�س 5 مناق�صـــات ل�رشكة نفط 
البحريـــن )بابكـــو(، كان اأبرزهـــا لتخزيـــن �صـــفائح 
احلديـــد والأنابيـــب عـــن طريـــق اتفاقـــات ال�صـــحن 
والتخزيـــن تقدم اإليهـــا 3 عطاءات اأقلهـــا بنحو 1.9 

مليون دينار.
وكذلـــك نظـــر املجل�ـــس يف 3 مناق�صـــات حللبة 
البحرين الدولية، كان اأبرزها لتوفري توفري با�صات 
نقـــل وخدمـــات موا�صـــالت ل�صـــباق جائـــزة البحرين 
الكـــرى لطـــريان اخلليج لل�صـــنوات ما بـــني 2018 
و2022 تقـــدم اإليها عطاءان اأقلهما بقيمة 360.85 

األف دينار ملدة 5 �صنوات.
ونظـــر املجل�ـــس يف 3 مناق�صـــات ل�رشكة طريان 
الفنيـــة يف مطـــار  اأبرزهـــا لل�صـــيانة  اخلليـــج، كان 
كو�صـــني تقدم اإليها عطاء واحد بنحو 323.03 األف 
دولر )مـــا يعـــادل 121.82 األـــف دينـــار(، واختيار 
اإطارات لأ�صـــطول ال�رشكة من طراز البوينغ 9 - 787 
والإيربا�س “اإيه 320” تقدم اإليها عطاءان من دون 

اأن يتم الإف�صاح عن قيمتهما.
واأي�صـــا فتح املجل�س مناق�صتني ل�رشكة تطوير 

البـــرول، كانـــت اأبرزهمـــا لتوفـــري خدمـــات فح�س 
الأنابيـــب تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 205 اآلف 

دينار.
لـــوزارة  مناق�صـــتني  يف  املجل�ـــس  نظـــر  كمـــا 
الداخليـــة، كانت اأبرزهما لتوفري اأدوية للوزارة ملدة 
�صـــنتني تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلهـــا بنحو 10.07 

األف دينار.
وكذلـــك نظـــر املجل�ـــس يف مناق�صـــتني لهيئة 
الكهرباء واملاء، كانت اأبرزهما لالأعمال ال�صت�صـــارية 
مل�رشوع بناء وحدة متكاملـــة ملعاجلة املياه املقطرة 
يف حمطة �صـــرة لتوليد الكهربـــاء واملاء تقدم اإليها 
عطاء واحد بثالث قيم جمموعها 328.25 األف دينار.
واأي�ًصـــا نظـــر املجل�ـــس يف مناق�صـــتني لوزارة 
الربية والتعليم، كانـــت اأبرزهما لتوفري احتياجات 
مدار�س التعليم الفني واملهني من الآلت لأق�صـــام 
الت�صـــغيل املكني تقدم اإليهـــا 6 عطاءات اأقلها نحو 

40.35 األف دينار.
ونظـــر املجل�ـــس يف مناق�صـــة لهيئـــة تنظيـــم 
الت�صالت لتقدمي خدمات ا�صت�صارية ومراجعة اإطار 
الراخي�ـــس اخلا�ـــس بقطاع الت�صـــالت يف البحرين 
تقـــدم اإليها 7 عطـــاءات من دون اأن يتم الإف�صـــاح 
عن قيمتها، ومناق�صـــة ل�رشكة مطار البحرين لتوفري 
خدمـــات حاملـــي الأمتعة يف مطـــار البحريـــن الدويل 
تقـــدم اإليهـــا 11 عطاء اأقلها بنحـــو 9.58 األف دينار 
�صـــهرًيا، ومناق�صـــة لهيئة البحرين للثقافة والآثار 
لدعـــوة تاأهيل لتنفيذ اأعمال بنـــاء 4 مواقف متعددة 
الطوابق يف املحرق تقدم اإليها 23 عطاء من دون اأن 

يتم الإف�صاح عن قيمتها.

املنامة - “املعلومات واحلكومة الإلكرونية”: 
اأجرتـــه هيئـــة املعلومـــات  اأظهـــرت نتائـــج م�صـــٍح 
واحلكومـــة الإلكرونيـــة لقيا�ـــس ثقة امل�صـــتثمرين 
مبناخ الأعمال اأن موؤ�رش قيا�س ثقة جمتمع الأعمال يف 
منـــاخ البحرين يبني ارتفاعا يف ن�صـــبة التفاوؤل التي 
اأظهرتها املوؤ�ص�صـــات حول طلبات املوا�صـــم ب�صبب 
مو�صـــم ال�صيف احلايل، فقد بلغ 34.6 نقطة اإيجابية 
يف الربع الثالث من العام 2017، بزيادة بلغت 6.69 
% مقارنـــة بتوقعات الربع ال�صـــابق اذ بلغ 106.69 
نقطة، حيث اأبدت 52.6 % من املوؤ�ص�صات تفاوؤلها 
يف ا�صـــتمرار حت�صـــن اأداء بيئـــة الأعمـــال التجاريـــة 

وحت�صن ن�صاطها خالل الفرة املقبلة.
 يف املقابـــل، توقـــع 41.4 % منهـــم ا�صـــتقرار 
يف  الن�س���اط،  م���ن  امل�س���توى  ذات  عل���ى  اأعماله���م 
حـــني اأبدت 6 % من املوؤ�ص�صـــات عدم الر�صـــا جتاه 

اأو�صاعها وجتارتها م�صتقبالً.
وحـــول اآراء املوؤ�ص�صـــات ب�صـــاأن اأدائهـــا خـــالل 
الربع الثـــاين من العـــام 2017، اأعربت 35.9 % من 
املوؤ�ص�صـــات عـــن ر�صـــاها ب�صـــاأن اأداء اأعمالها بينما 
كانت ن�صـــبة ال�رشكات الرا�صـــية عن م�صتوى اأعمالها 
24.9 % يف الربع ال�صـــابق وباملقابل فان 12.6 % 
مـــن تلك املوؤ�ص�صـــات كانت غري را�صـــية عن اأدائها 

خالل الربع الثاين من العام اجلاري.
وجـــرى تنفيـــذ هـــذا امل�صـــح يف اإطـــار �صل�صـــلة 
الدرا�صات القت�صـــادية ال�صتق�صائية التي تنفذها 
الهيئة ب�صـــفة دورية، ومن �صمنها تنفيذها مل�رشوع 
م�صوحات ال�صتثمار الأجنبي املدعوم من قبل جمل�س 
التنمية القت�صادية، وهو اجلهة العامة الفاعلة التي 

تتمّثل مهامها ب�صـــكٍل عام با�صتقطاب ال�صتثمارات 
مـــن اخلـــارج اإلـــى اململكة، ودعـــم املبـــادرات التي 
ت�صـــهم يف حت�صـــني املناخ ال�صـــتثماري للبـــالد، اإذ 
يتلخ�ـــس دور جمل�س التنمية القت�صـــادية يف العمل 
مع احلكومة، وامل�صـــتثمرين احلاليـــني واملحتملني 
ل�صـــمان قـــدرة املنـــاخ ال�صـــتثماري البحريني على 

ا�صتقطابهم واحلفاظ عليهم.
وياأتي تنفيذ هذا امل�صـــح بالتعـــاون مع م�رشف 
والتجـــارة  ال�صـــناعة  ووزارة  املركـــزي  البحريـــن 
وال�صـــياحة، اإذ يهدف اإلى توفـــري املعلومات الالزمة 
للم�صتثمرين و�صـــانعي القرار ووا�صعي ال�صيا�صات 
القت�صادية، يف �صبيل ت�صهيل عملية اتخاذ القرارات 
املنا�صـــبة وتنفيـــذ الجـــراءات املرتبة مبا ي�صـــمن 
تهيئة املنـــاخ املالئم جلذب وا�صـــتقطاب مزيد من 
ال�صتثمارات وتعزيز القدرة التناف�صية ل�صتمرارية 

عجلـــة منو قطاع الأعمال، وذلـــك عر توفري موؤ�رشات 
حقيقية لقيا�س م�صتويات الثقة لدى امل�صتثمرين، 
اإلـــى جانـــب قيا�س حجـــم املن�صـــاآت والقطـــاع ونوع 

ال�صتثمارات.
وت�صـــتند موؤ�رشات ثقة الأعمال مل�صـــوحات الآراء 
يف البيئـــة التجاريـــة التي جتريها الهيئـــة، من خالل 
عينة متثل املوؤ�ص�صات التجارية وت�صمل املوؤ�ص�صات 
متناهية ال�صـــغر اإلـــى الكبرية احلجم واملوؤ�ص�صـــات 
امل�صـــنفة كا�صـــتثمارات اأجنبيـــة اأو حمليـــة، ومتلك 
روؤو�ـــس اأمـــوال �صـــخمة اأو لديها م�صـــاهمون اأجانب 
)ا�صـــتنادا اإلى ال�صـــجالت(. ويتاألف نطاق امل�صح من 
جميع املن�صاآت التجارية الن�صطة امل�صجلة يف ال�صجل 
التجاري لوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة، وكذلك 
جميع املوؤ�ص�صات املرخ�صة من قبل م�رشف البحرين 

املركزي.

• اأبرز املناق�صات املطروحة	

موجز اقتصادي

“فا�”: �أ�سعار �لغذ�ء �لعاملية تنخف�ض 1.3 %

0.6 % منو �قت�ساد منطقة �ليور� بالربع �لثاين

�لنفط ي�سعد مع ��ستئناف عمل م�ساف �أمريكية

�لذهب يرتفع مع تر�جع �لد�الر

�ليور� ي�سعد قبيل قر�ر �ملركزي �الأ�ر�بي

رومـــا - رويـــرز: قالت منظمـــة الأغذية 
والزراعة “فاو” التابعـــة لالأمم املتحدة اأم�س 
اخلمي�س اإن اأ�صعار الغذاء العاملية انخف�صت 
1.3 % يف اأغ�صـــط�س مقارنة بال�صهر ال�صابق 
بعـــد ارتفاعهـــا لثالثـــة اأ�صـــهر علـــى التوايل 
مبا يعك�ـــس انخفا�س قيمة احلبوب وال�صـــكر 

واللحوم.
و�صـــجل موؤ�ـــرش اأ�صـــعار الغـــذاء للمنظمة 
الـــذي يقي�س التغريات ال�صـــهرية ل�صـــلة من 
احلبـــوب والبـــذور الزيتية ومنتجـــات الألبان 
واللحم وال�صكر 176.6 نقطة يف املتو�صط يف 

اأغ�صط�س بانخفا�س 1.3 % عن يوليو.
وعلـــى الرغـــم النخفا�ـــس على اأ�صـــا�س 
�صـــهري، تظـــل اأ�صـــعار الغـــذاء يف الأ�صـــواق 
يف  قيمتهـــا  عـــن   %  6 مرتفعـــة  العامليـــة 

اأغ�صط�س املا�صي.
ورفعت “فاو” توقعاتها لإنتاج احلبوب 
العاملي يف مو�صم 2018-2017 اإلى 2.611 
مليار طن مبا يفوق قليال امل�صتوى القيا�صي 
الذي �صـــجله اإنتـــاج احلبوب العام املا�صـــي. 
ورفعـــت املنظمـــة اأي�صـــا توقعاتهـــا لإنتاج 

القمح العاملي اإلى 748.8 مليون طن. 

مكتـــب  قـــال  رويـــرز:   - بروك�صـــل 
اإح�صـــاءات الحتـــاد الأوروبي )يورو�صـــتات( 
اأم�س اخلمي�س اإن اقت�صـــاد منطقة اليورو منا 
بوترية قوية بلغت 0.6 % يف الأ�صهر الثالثة 
حتـــى يونيو مقارنة مـــع الربـــع الأول، موؤكدا 

تقديراته الأولية وتوقعات ال�صوق.
واأكد يورو�صـــتات اأن النمو القت�صادي 
مبنطقة اليورو التي ت�صـــم 19 دولة ت�صـــارع 
يف الربع الثاين بعد منو بلغ 0.5 % يف الأ�صهر 

الثالثة الأولى من العام.
وعدل مكتب الإح�صاءات بالرفع بيانات 
النمو يف منطقة اليورو على اأ�صـــا�س �صـــنوي. 
للمنطقـــة  الإجمـــايل  املحلـــي  النـــاجت  ومنـــا 
2.3 % يف الربـــع الثـــاين واثنـــني باملئـــة يف 

الأ�صـــهر الثالثـــة الأولـــى من العـــام، ارتفاعا 
مـــن التقديرات ال�صـــابقة للنمـــو البالغة 2.2 
% و1.9 % علـــى الرتيـــب. وعلـــى اأ�صـــا�س 
�صـــنوي جاء النمو يف الربع الثاين اأي�صـــا اأعلى 
من متو�صـــط توقعات خراء اقت�صـــاديني يف 
ا�صـــتطالع اأجرته رويـــرز والبالغ 2.2 % على 
اأ�صـــا�س �صـــنوي. وتاأتـــي بيانات يور�صـــتات 
يف الوقـــت الـــذي يعقد فيه البنـــك املركزي 
الأوروبـــي اجتماعا ب�صـــاأن ال�صيا�صـــة النقدية 
يف فرانكفـــورت، ومن املقـــرر اأن يتم الإعالن 
عن قرارات ب�صاأن اأ�صـــعار الفائدة يف ال�صاعة 
1145 بتوقيـــت جرينت�ـــس يعقبهـــا موؤمتـــر 
�صـــحايف يعقده رئي�س البنك ماريو دراجي يف 

ال�صاعة 1230 بتوقيت جرينت�س.

اأ�صـــعار  زادت  رويـــرز:   - �صـــنغافورة 
خـــام برنت اأم�س اخلمي�س لتحـــوم قرب اأعلى 
م�صـــتوياتها يف ثالثة اأ�صـــهر ون�صـــف ال�صهر 
يف الوقت الذي ا�صـــتاأنفت فيه م�صـــايف نفط 
يف الوليـــات املتحـــدة عملها بعد العا�صـــفة 
املداريـــة هاريف وزادت معـــدل تكرير النفط 
اخلام بينما انخف�س الـــدولر.وزادت العقود 
الآجلة خلـــام القيا�ـــس العاملي مزيـــج برنت 
39 �صـــنتا اإلى 54.59 دولر للرميل بحلول 
ال�صاعة 0921 بتوقيت جرينت�س بالقرب من 

اأعلى م�صتوياتها منذ 25 مايو.
وارتفعـــت العقـــود الآجلـــة خلـــام غرب 
تك�صـــا�س الو�صـــيط الأمريكي ثمانية �صنتات 
اأعلـــى  قـــرب  للرميـــل  دولر   49.24 اإلـــى 
م�صتوى يف اأربعة اأ�صـــابيع. وتتعافى من�صاآت 

النفـــط يف منطقة �صـــاحل اخلليـــج الأمريكي 
تدريجيا مـــن الآثار املدمرة لالإع�صـــار هاريف 
الذي �رشب لويزيانا وتك�صا�س قبل اأ�صبوعني 
تقريبا وت�صـــبب يف اإغالق بنى حتتية مهمة يف 
قلـــب قطاع النفـــط والغـــاز الأمريكي.وحتى 
يوم الأربعاء كان نحـــو 3.8 مليون برميل من 
الطاقـــة الإنتاجيـــة اليومية للم�صـــايف اأو نحو 
20 % معطلة على الرغم من اأن جمموعة من 
امل�صـــايف وكذلك موانئ تداول النفط بداأت 
ت�صـــتاأنف العمل. وتلقت الأ�صعار دعما اأي�صا 
من انخفا�س الدولر. ونظرا لأن النفط م�صعر 
بالعملـــة الأمريكيـــة فـــاإن انخفا�ـــس الدولر 
يجعـــل اخلام اأعلـــى تكلفة حلائـــزي العمالت 
الأخـــرى. وتراجع موؤ�رش الـــدولر 0.39 % اإلى 

     .91.933

لنـــدن - رويـــرز: ارتفـــع الذهـــب اأم�س 
اخلمي�ـــس بعـــد اأن اأبـــرم الرئي�ـــس الأمريكي 
دونالد ترامب اتفاقا مع م�رشعني معار�صـــني 
مـــن احلـــزب الدميقراطـــي ب�صـــاأن التمديـــد 
املوؤقـــت ل�صـــقف ديـــون الوليـــات املتحدة 
وقـــدم  الـــدولر.  انخفا�ـــس  �صـــاهم يف  مبـــا 
ا�صـــتمرار التوترات مع كوريا ال�صمالية ب�صاأن 
اختباراتهـــا النووية املزيد من الدعم للذهب 
الذي ينظر اإليه كمالذ اآمن قبل اجتماع يعقده 
البنـــك املركـــزي الأوروبي. وبحلول ال�صـــاعة 
0955 بتوقيـــت جرينت�س ارتفـــع الذهب يف 
املعامـــالت الفورية 0.5 % اإلـــى 1339.79 
دولر لالأوقيـــة )الأون�صـــة( بعـــد اأن تراجـــع 
0.3 % يف اجلل�صـــة ال�صابقة. وزاد الذهب يف 
العقود الأمريكية الآجلة ت�صليم دي�صمر 0.4 

% اإلـــى 1344.60 دولر لالأوقيـــة. والأربعاء 
تو�صـــل ترامـــب اإلـــى اتفاق مفاجـــئ لتوفري 
متويـــل للحكومة حتـــى 15 دي�صـــمر متجنبا 
اأزمة ب�صـــاأن �صـــقف الدين. وانخف�س الذهب 
يف البدايـــة كرد فعل على التفاق لكنه تلقى 
الدعم اليوم مع ا�صتيعاب امل�صتثمرين لآثار 

التفاق.
وانخف�ـــس موؤ�ـــرش الدولر اإلـــى 91.856 

وهو اأدنى م�صتوى منذ 29 اأغ�صط�س.
ويتابـــع امل�صـــتثمرون عـــن كثب اأي�صـــا 
نتائج اجتماع يعقده البنك املركزي الأوروبي 
ب�صاأن ال�صيا�صة النقدية اأم�س اخلمي�س يف حني 
من املتوقـــع اأن يبداأ رئي�ـــس البنك املركزي 
الأوروبـــي ماريو دراجي متهيـــد الطريق اأمام 

تقلي�س برنامج للتحفيز النقدي.

لنـــدن - رويرز: �صـــعد اليـــورو مقابل 
عـــدد كبري مـــن العمالت اأم�ـــس اخلمي�س قبل 
اجتمـــاع للبنك املركزي الأوروبـــي قد يتبنى 
خاللـــه �صـــناع القرار نـــرة اأكرث حذرا ب�صـــاأن 
قـــوة العملـــة. وتوقـــع 15 فقط مـــن 66 من 
خـــراء القت�صـــاد اأن يعلـــن البنـــك املركزي 
الأوروبي خف�س م�صريات الأ�صول ال�صهرية 
يف اجتمـــاع جلنـــة �صيا�صـــاته النقديـــة اأم�ـــس 
اخلمي�ـــس يف تناق�ـــس حـــاد مع الو�صـــع قبل 
�صـــهر م�صـــى عندما توقـــع اأكرث من ن�صـــف 
اخلطـــوة. و�صـــعد  هـــذه  مثـــل  امل�صـــاركني 
اليـــورو 0.1 % مقابل الـــدولر اإلى 1.1928 
دولر يف املعامـــالت املبكـــرة وزاد باأكرث من 
13 % منذ بداية العام احلايل وهو الأف�صـــل 
اأداء بـــني العمالت الرئي�صـــة. وزادت الكرونة 
ال�صويدية 0.1 % مقابل اليورو حيث حققت 
مكا�صـــب لثالثة �صـــهور متتاليـــة حتى نهاية 
اأغ�صط�س. وعلى الرغم من اأن الدولر اكت�صب 

دعما يوم الأربعاء بفعـــل الرتياح الناجم عن 
اتفـــاق مفاجـــئ للرئي�ـــس دونالـــد ترامب مع 
الدميقراطيني ب�صـــاأن زيادة �صقف الدين اإل 
اأن خماوف م�صـــتمرة ب�صـــاأن كوريا ال�صـــمالية 
حدت من �صعود الدولر. ومقابل �صلة عمالت 
رئي�صـــة �صـــعد الدولر 0.2 % اإلـــى اأقل من 
92.14 . وانخف�س ال�صرليني اأم�س اخلمي�س 
حيث حتدث جتـــار عن تنامي املقاومة ملزيد 
مـــن الرتفـــاع مقابل الـــدولر يف يـــوم حافل 

بالأحداث يف اأوروبا والوليات املتحدة.
ونزل اجلنيه ال�صـــرليني 0.1 % تقريبا 
مقابل اليورو والدولر يف املعامالت املبكرة 
يف لندن اأم�س ليظل اأعلى ب�صـــكل طفيف عن 
اأدنى م�صـــتوى بلغـــه خالل 11 �صـــهرا مقابل 
الـــدولر قبـــل اأ�صـــبوع.وقال جتـــار اإن هناك 
�صغوطا متنامية من عرو�س بيع ال�صرليني 
مقابـــل مـــا بـــني 1.31 و1.32 دولر وهو ما 

�صيكبح املزيد من املكا�صب على الأرجح.

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

0.00 - 7 عامة

التأهيل المسبق لشركات المقاوالت 
الهندسية السعودية )المملوكة من 

لسعوديين بنسبة 100 %( ألعمال الطرق 
واألعمال اإلنشائية للطرق الفرعية 
الواصلة من البسيتين في البحرين 

ضمن المشاريع الممولة من الصندوق 
السعودي للتنمية األشغال 

والبلديات
792,000.00 Saraya Cont 1 عامة مشروع ترميم 22 منزال آيال للسقوط

11,153.35 Tilke Grmbh & Co . KG 1 محدودة
الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف 

لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات 
الجديد بالمحافظة الجنوبية

0.00 - 7 عامة خدمات استشارية / مراجعة إطار التراخيص 
الخاص بقطاع االتصاالت في البحرين

تنظيم 
االتصاالت

Cochin International Aviation Services Limited 323,025.00 دوالر الصيانة الفنية في مطار كوشين طيران 
الخليج

2,749,000 Aseeri Const. 17 عامة تعيين مقاول للقيام بإنشاء مركز 
تجاري في منطقة البسيتين

بنك 
اإلسكان

�أمل �حلامد

2.7 مليـــون دينـــار اإن�صـــاء مركـــز جتـــاري يف الب�صـــيتني بنحـــو 
5 اآلف دينـــار ل�صت�صـــارات ت�صـــميم مركـــز املعار�ـــس اجلديـــد



للبيع
شقة سكنية حتت االنشاء قرب مجمع 

الواحة في اجلفير
الدور 14 مساحة 117متر مربع

تتكون من: غرفة عدد 2، حمام 2، صالة، مطبخ
التسليم في شهر 2018/6

السعر: 70 ألف
لالستفسار 38282861

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السيد نسيمه يوسف حسن محمد جناحي املالك ل نسيمه يوسف حسن 

محمد جناحي )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 85720 طالبا حتويل 
املؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 10.000 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
نسيمه يوسف حسن محمد جناح

ليلى علي غلوم حاجي

القيد: 85720
التاريخ: 2017/08/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2017

بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
مالك شركة سيربيروس لالستشارات ش.ش.و وملالكها باسم قدسي شركة 
الشخص الواحد  واملسجلة مبوجب القيد رقم 113836 طالبا حتويل الشكل 

القانوني للشركة املذكورة الى شركة ذات مسئولية   محدودة  براسمال وقدره 
1000  دينار بني كل من:

باسم قدسي
هانز ماهايني

القيد :113836
التاريخ :2017/09/06

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2017

بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة
تقدمت إلينا السيدة أدناه بطلب اسم حتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: أميرة عبدالرسول كاظم إبراهيم
االسم التجاري احلالي: مطعم رازيا

االسم التجاري اجلديد: مطعم زاوية عالي
النشاط: 

1- أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 143064 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

71886-5
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وق���د ت�صبب���ت موجة الالجئ���ن، ويف �صفوفهم 
العدي���د من املر�صى و اجلرح���ى، اإلى نق�ص حاد يف 
م���وارد منظم���ات الإغاثة واجلمعي���ات املحلية التي 
ت�صاع���د اأ�صا�صا مئ���ات الآلف م���ن النازحن ب�صبب 

موجات العنف ال�صابقة يف ميامنار.
واأعل���ن اجلي����ص اأم����ص اخلمي����ص اأن ح�صيل���ة 
القتل���ى يف العملي���ة و�صل���ت ال���ى اأكرث م���ن 430 
�صخ�ص���ا، معظمهم من “اإرهابي���ي” الروهينغا. لكن 
دول م�صلم���ة ع���دة نددت مب���ا اعتربت���ه ا�صتهدافا 

للم�صلمن الروهينغا وطالبت بحمايتهم.
وترج���ح جمعي���ات حقوقي���ة اأن تك���ون ح�صيلة 
القتل���ى الفعلي���ة اأعل���ى بكث���ر. ونقل���ت منظم���ة 
“فورتيفاي رايت�ص” التي تركز على ق�صايا بورمية 

عن �صهود ان بن القتلى مدنيون واأطفال. ويتعذر 
التاأكد من �صحة هذه املعلومات.

وي�ص���ل الالجئ���ون ال���ى خميم���ات مكتظ���ة يف 
بنغالد����ص تع���اين نق�ص���ا يف امل���واد الغذائي���ة، يف 
الوقت ذات���ه يثر و�صعهم ال�صحي القلق، ل �صيما 
انهم يف���رون يف منت�صف مو�صم الأمطار. كما ي�صل 

بع�صهم م�صابا جراء انفجارات األغام يف بورما.
ومل يع���د بام���كان املنظم���ات الدولي���ة غ���ر 
احلكومي���ة مث���ل برنام���ج الأغذي���ة العامل���ي توزيع 
املواد الغذائية يف بورم���ا، فيما يعاين اأكرث من 80 
األ���ف طفل من �صوء التغذي���ة ويعي�ص 120 األفا من 
الروهينغ���ا يف خميمات يف مدينة �صيتوي منذ اأعمال 

العنف الدينية عام 2012.

ول ُي�صم���ح للروهينغ���ا بالعمل يف الب���الد. كما 
اأن تنقالته���م حمدودة، ما يجعله���م يعتمدون على 

امل�صاعدات الغذائية.
على ال�صاح���ة الدولي���ة، تواجه اأون���غ �صان �صو 
ت�صي احلائزة جائزة نوبل لل�صالم والرئي�صة الفعلية 
للحكومة البورمي���ة، انتقادات لذعة ب�صبب �صمتها 

اإزاء م�صر اأقلية الروهينغا.
بالقي���ود  ات�صم���ت  عق���ود  م���رور  ورغ���م 
وال�صطه���ادات، تعترب هذه الأقلية امل�صلمة غريبة 
ومهم�صة يف بورما ومل تلج���اأ الى الكفاح امل�صلح ال 
بعد هجم���ات اأكتوبر 2016. ويط���وق اجلي�ص ولية 
راخ���ن من���ذ ذل���ك احل���ن ول ميك���ن لأي �صح���ايف 

م�صتقل الدخول اليها.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

خادم احلرمن ال�رشيفن يزور وا�صنطن مطلع 2018
وا�صنط���ن � روي���رتز: اأعل���ن البي���ت الأبي�ص، م�ص���اء الأربع���اء، اأن الرئي�ص 
الأمرك���ي دونالد ترامب، دع���ا خادم احلرمن ال�رشيف���ن العاهل ال�صعودي، 
املل���ك �صلمان بن عبدالعزيز، لزيارة الوليات املتحدة يف مطلع العام القادم 

.2018
واأ�ص���اف البيان اأن العاهل ال�صعودي قبل دعوة الرئي�ص الأمركي، وذلك 

خالل ات�صال هاتفي بينهما.
ومت خالل الت�ص���ال ا�صتعرا�ص العالقات الثنائية بن البلدين وتطورات 

الأحداث يف املنطقة والعامل، وفقا لوكالة الأنباء ال�صعودية )وا�ص(.
واأك���د العاهل ال�صعودي والرئي�ص الأمركي خالل الت�صال عمق العالقات 
ال�صرتاتيجي���ة بن البلدين وتعزيزها ملا فيه خدم���ة ال�صعبن يف ال�صعودية 

والوليات املتحدة.
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عدن ـ سكاي نيوز العربية:

اأقرت ميلي�صي���ات احلوثي، مبداهمة 
منازل ع���دة، تابعة حللفائهم يف النقالب، 
اأن�ص���ار الرئي����ص ال�صاب���ق عل���ي عب���داهلل 

�صالح، يف اأحياء بالعا�صمة �صنعاء.
وق���ال رئي����ص م���ا ت�صم���ى باللجن���ة 
الثوري���ة، حممد علي احلوث���ي، اإن ما تقوم 
به ميلي�صياته���م يف العا�صمة �صنعاء، من 
تفتي����ص وت�صفية لبع�ص من���ازل من َمن 
و�صفه���م بقوى العمالة والرت���زاق، ياأتي 

على خلفية وجود اأ�صلحة وعبوات نا�صفة.
وكان���ت امليلي�صي���ات داهم���ت خالل 
الأي���ام املا�صي���ة، منازل تابع���ة لقيادات 
ع�صكري���ة وحزبي���ة موالن ل�صال���ح، على 

خليفة التوتر بن حليفي النقالب.
الى ذلك، ارتفع عدد قتلى ملي�صيات 
احلوثي و�صالح، اإل���ى اأكرث من 18 قتيال، 
فيم���ا اأ�صي���ب اأك���رث م���ن 20 اآخري���ن، يف 
مع���ارك م���ع الق���وات احلكومي���ة، وغارات 
ملقاتالت التحالف العربي، غربي حمافظة 

تعز.

واشنطن ـ أ ف ب: 

ا�صتجوبت جلنة حتقي����ق يف الكونغر�ص 
الأمركي اأم�ص اخلمي�ص البن الأكرب للرئي�ص 
دونالد ترامب يف جل�صة مغلقة حول ال�صتباه 
الرئا�صي����ة  النتخاب����ات  بتدخ����ل رو�صي����ا يف 
الأمركية. وو�صل دونال����د ترامب البن اإلى 
مبن����ى الكابيت����ول بعي����دا م����ن ال�صحافين 
ليلتق����ي حمققي اللجنة الق�صائية يف جمل�ص 
ال�صي����وخ، وهي اإحدى اللج����ان التي حتقق يف 
الق�صاي����ا املتعلق����ة برو�صي����ا. وكانت جلنتا 
ال�صتخب����ارات يف جمل�صي الن����واب وال�صيوخ 
ا�صتجوبت����ا يف يولي����و جاري����د كو�ص����ر �صهر 
الرئي�����ص المرك����ي ح����ول عالقت����ه برو�صيا 
قب����ل النتخاب����ات وبعده����ا. وتعم����ل هات����ان 
اللجنتان على حتديد ما اإن كان فريق احلملة 
النتخابية لرتامب تعاون مع رو�صيا للتفوق 
هي����الري  الدميوقراطي����ة  املر�صح����ة  عل����ى 
كلينت����ون. واأقر ترامب البن البالغ من العمر 
39 عاما يف يولي����و اأنه التقى العام املا�صي 
حمامي����ة ُقّدمت اإلي����ه على اأنه����ا مبعوثة من 
احلكوم����ة الرو�صي����ة متلك معلوم����ات حمرجة 
لهيالري كلينتون. لكنه �صدد على اأن اللقاء 
مل ي�صفر ع����ن �صيء، ونفى وج����ود اأي تواطوؤ 

مع الرو�ص.

مدريد ـ اف ب:

اأعلن���ت النياب���ة العام���ة يف اإ�صباني���ا، 
اأم����ص اخلمي����ص، اإنه���ا �صتبا����رش مالحقات 
ق�صائي���ة بح���ق ق���ادة اقلي���م كاتالونيا، 
اإث���ر دعوته���م ل�صتفتاء حول ح���ق تقرير 
امل�ص���ر، م�صيف���ة اأن���ه �صتت���م م�صادرة 

معدات انتخابية جهزت لهذا ال�صتفتاء.
وقال املدعي الع���ام خو�صيه مانويل 
م���ازا “يج���ري اإع���داد مالحق���ات جنائية”، 
مو�صح���ا اأنها ت�صتهدف م�ص���وؤويل برملان 
كاتولوني���ا الذي���ن �صهلوا اعتم���اد قانون 
الأربع���اء اله���ادف اإلى تنظي���م ال�صتفتاء 
املحظور، واأع�صاء حكومة كاتالونيا الذين 
دع���وا لحقا اإل���ى ال�صتفت���اء يف الأول من 

اأكتوبر.
ونقل���ت فران����ص عن م���ازا قول���ه اإنه 
�صت�صدر اأوامر “لت�صادر ال�رشطة الق�صائية 
الأغرا����ص، اأو الأدوات املخ�ص�صة لالإعداد 

اأو لتنظيم ال�صتفتاء غر القانوين”.
العام���ة:  النياب���ة  اأن  واأ�ص���اف 
“اأ�ص���درت تعليمات حتى تتولى النيابات 
الكاتالوني���ة مب�صاعدة ال�رشط���ة الق�صائية 
واحلر�ص املدين وال�رشطة الوطنية و�رشطة 
كاتالوني���ا، التحقي���ق يف كاف���ة الأعم���ال 
الهادفة لتنظيم ال�صتفت���اء غر ال�رشعي، 
وم���ا اإذا كان���ت ت�ص���كل اأم ل خمالف���ات، 
ع�صي���ان، ومواربة و”ا�صتي���الء على اأموال 

عامة”.

موسكو ـ اف ب: 

اعترب الرئي�ص الرو�صي، فالدمير 
بوت���ن، اأن وزير اخلارجي���ة الأمركي 
ريك�ص تيلر�صون وقع �صمن �صلة من 
رفاق ال�صوء، اآمالً اأن يعود اإلى الطريق 

ال�صحيح، بح�صب تعبره.
كالم بوتن جاء، بح�صب ما اأوردت 
و�صائل اإعالم رو�صي���ة اأم�ص اخلمي�ص، 
للمنت���دى  العام���ة  اجلل�ص���ة  خ���الل 
مدين���ة  يف  العامل���ي  القت�ص���ادي 

فالديفو�صتوك، اأق�صى �رشق رو�صيا.
اجلل�ص���ة،  م����رشف  كان  فبينم���ا 
الآت���ي  لون���غ  هان���غ  �رشك���ة  ورئي����ص 
من هون���غ كون���غ، روين ت�ص���ان )وهو 
مواطن اأمركي(، يلقي كلمته، بادره 
بوتن قائ���اًل: “نحن منحن���ا مواطنك، 
ال�صي���د تيلر�صون، يف وق���ت ما و�صام 

ال�صداقة.
واأ�ص���اف:” تيلر�ص���ون وق���ع على 
ما يبدو �صمن �صّل���ة من رفاق ال�صوء، 
لذلك غ���ر توجهات���ه، ولك���ن اآمل اأن 
وال�صداق���ة  التع���اون  ري���اح  تعي���ده 
والتفاه���م اإل���ى الطري���ق ال�صحيح يف 

نهاية املطاف”.

عمان ـ د ب أ: 

ق���ال م�ص���در ع�صك���ري اأردين، اأم����ص 
اخلمي�ص، اإن املنطقة الع�صكرية ال�صمالية 
اأحبطت حماولة ت�صلل وتهريب قطع �صالح 

من الأرا�صي ال�صورية.
واأو�ص���ح م�صوؤول م���ن القيادة العامة 
للق���وات امل�صلحة الأردني���ة، اأن ال�صخ�ص 
الذي حاول الت�صلل اإل���ى الأردن، الأربعاء، 
ج���رى القب����ص علي���ه، تطبيق���ا لقواع���د 
ال�صتب���اك. و�صبطت ال�صلط���ات الأردنية 
ل���دى املت�صل���ل، حقيبة به���ا 100 قطعة 
�صالح ومت حتويلها اإلى اجلهات املخت�صة. 
ال���ى ذل���ك، يلتح���ق اآلف الطالب من 
الالجئن ال�صوري���ن باملدار�ص الأردنية، 
ه���ذه الأيام، م���ع بداي���ة الع���ام الدرا�صي 
باإتاح���ة  اأردين  اجلدي���د، تنفي���ذا لتعه���د 
فر�صة التعليم اأم���ام كل الالجئن، وذلك 
عن طريق منحهم فر�صة التعليم املجاين.

القاهرة ـ دب أ:

اأنق���ذت الق���وات البحري���ة امل�رشي���ة، 
اأم�ص اخلمي����ص، 9 �صائحن ماليزين، و8 
م�رشين، م���ن الغرق بينما كانوا على منت 
ق���ارب �صياحي �صغ���ر )لن����ص(، تعر�ص 
للغرق �صمايل البح���ر الأحمر. وقال م�صدر 
اأمن���ى” اإن غرف���ة عمليات حمافظ���ة البحر 
الأحم���ر، تلق���ت اإخط���ارا، بتعر����ص لن����ص 
�صياح���ي للغ���رق ما ب���ن الغردق���ة و�رشم 
ال�صي���خ..”. ومت اإخط���ار الق���وات البحرية، 
وجمعي���ة الإنقاذ البح���ري وحماي���ة البيئة 
بالبح���ر الأحم���ر، ودفعت الق���وات البحرية 
ال�صائح���ن  اإنق���اذ  ومت  بحري���ة،  بقطع���ة 
غوا����ص  ع���دا  امل�رشي���ن،  والغوا�ص���ن 
م�رشي واحد م���ازال مفقوًدا وجارى البحث 
عنه يف موقع احل���ادث”. وت�صعى م�رش اإلى 
ا�صتع���ادة اإيرادات �صناع���ة ال�صياحة التي 
ت�رشرت ب�ص���دة جراء �صن���وات ال�صطراب 
ال�صيا�ص���ي، عقب النتفا�ص���ة ال�صعبية يف 
ع���ام 2011، وبع�ص���ا لعملي���ات الإرهابية 

التي ا�صتهدفت القطاع.

واشنطن ـ رويترز:

فر�ص���ت اإدارة الرئي����ص الأمرك���ي 
دونال���د ترامب عقوب���ات على اثنن من 
كب���ار م�صوؤويل جن���وب ال�ص���ودان وعلى 
قائ���د اجلي����ص ال�صابق يف خط���وة متثل 
حتذيرا حلكومة الرئي����ص �صلفا كر من 
الهجم���ات املتزاي���دة عل���ى مدنين يف 
احل���رب الأهلية امل�صتمرة من���ذ 4 اأعوام 

يف البالد.
الأمركي���ة  اخلزان���ة  وزارة  وقال���ت 
يف بيان عل���ى موقعها الإلك���رتوين اإنها 
اأدرج���ت اأ�صماء مالك روب���ن رياك رينجو 
نائب رئي�ص قوة الدفاع واملفت�ص العام 
جلي����ص جن���وب ال�صودان وب���ول مالونق 
قائ���د اجلي����ص ال�صابق ال���ذي اأقاله كر 
يف ماي���و اأيار ومايكل ماكوي لويث وزير 
الإعالم على قائمة �صوداء ب�صبب دورهم 
يف زعزع���ة ا�صتق���رار جن���وب ال�ص���ودان. 
وجتم���د الإجراءات اأي اأ�ص���ول للثالثة يف 
الوليات املتح���دة اأو اأي اأ�صول مرتبطة 

بالنظام املايل الأمركي.

احلوثيون يقرون مبداهمة 
منازل اأن�صار �صالح

الواليات المتحدة

إسبانيا 

روسيا

الكونغر�ص ي�صتجوب ابن 
الرئي�ص الأمركي

اإجراءات �صد حتدي 
كاتالونيا النف�صايل

بوتن: تيلر�صون 
حماط بـ “رفاق ال�صوء”

الأردن يحبط اإدخال 
قطع �صالح من �صوريا

م�رش.. قطعة بحرية 
تنقذ 17 �صائًحا

اأمركا تعاقب م�صوؤولن 
من جنوب ال�صودان
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املعار�شة ال�شورية: و�شاطة الأمم املتحدة ف�شلت

م�شوؤولة اأممية تطالب بتحقيق م�شتقل ب�شان جمازر نظام اإيران

الأمم املتحدة تتوقع نزوح 300 األف من الروهينغا

اتهمت دي مي�صتورا بالنحياز وو�صفته ب� “جرال رو�صي”

�صددت على �رشورة اإ�صالح النظام الق�صائي 

خماوف من حدوث اأزمة اإن�صانية

م����ن جانبه، طال����ب كب����ر مفاو�ص����ي “الهيئة 
العلي����ا” حممد �ص����ربا الأمن الع����ام لالأمم املتحدة 
اأنطوني����و غوتري�ص باتخ����اذ خط����وات اإزاء “انحياز 
دي مي�صت����ورا”، م�صيفا اإنه مل يعد مقبول كو�صيط 
للمحادث����ات، لأن����ه فق����د حياده و”حت����دث كجرال 

رو�صي ولي�ص كو�صيط دويل”.
م����ن جانب����ه، اته����م رئي�����ص وف����د املعار�ص����ة 
ال�صوري����ة اإل����ى مفاو�ص����ات جني����ف ن�����رش احلريري 
املبع����وث الأمم����ي بال�صم����ت اإزاء عرقل����ة احلكومة 
ال�صوري����ة العملية ال�صيا�صية يف البالد، م�صددا على 
اأن “حدي����ث دي مي�صتورا يتطابق متاما مع الأجندة 

الرو�صية”.
جت����در الإ�صارة اإلى اأن اخلط����اب الذي دعا فيه 
دي مي�صت����ورا املعار�ص����ة ال�صورية اإل����ى الواقعية 
ج����اء قبي����ل انط����الق جولة جدي����دة م����ن مفاو�صات 
جنيف وعلى خلفي����ة النجاحات املهمة التي اأحرزها 
اجلي�����ص ال�صوري على الأر�����ص يف حربه �صد تنظيم 
“داع�ص”، اآخرها فك احل�صار عن مدينة دير الزور، 
وذلك بالتزامن مع جناح اجلهود الدبلوما�صية، مما 

اأدى اإلى ا�صتقرار الو�صع داخل البالد.
وتزامن����ت ت�رشيح����ات دي مي�صت����ورا مع متكن 
ق����وات النظ����ام ال�ص����وري الربع����اء من ك�����رش ح�صار 
يفر�صه تنظيم داع�ص على مدينة دير الزور )�رشق( 
من����ذ مطلع الع����ام 2015، يف خطوة قال حمللون ان 
من �ص����ان ا�صتكماله����ا بطرد اجلهادي����ن من �رشق 
البالد ان ي�صكل “انت�صاراً نوعياً” للنظام ال�صوري.

وتاأم����ل الم����م املتح����دة وف����ق م����ا او�صح دي 
مي�صت����ورا باإطالق جولة جديدة من مباحثات ال�صالم 

بن وفدي احلكومة واملعار�صة ال�صورية يف اأكتوبر 
يف جنيف.

وا�صت�صاف����ت جنيف منذ الع����ام 2014 جولت 
مفاو�ص����ات ع����دة ب����ن طريف الن����زاع، م����ن دون ان 
تتمكن م����ن احراز تق����دم حقيقي ج����راء التباين يف 

وجهات النظر خ�صو�صا حول م�صر ال�صد.
وت�صهد �صوريا نزاعاً دامياً ت�صبب منذ منت�صف 
مار�����ص 2011 مبقت����ل اأكرث م����ن 330 الف �صخ�ص 
وبدم����ار هائل يف البنى التحتية ونزوح وت�رشيد اكرث 

من ن�صف ال�صكان داخل البالد وخارجها.
ومل يتب���ن حت���ى الآن الع���دد احلقيقي 
ل�صحايا فت���وى اخلميني، لكن توؤكد تقارير 
املعار�ص���ة الإيرانية اأن عدده���م ي�صل اإلى 

الآلف. 
وطالب���ت منظمات دولي���ة وحملية مثل 
“هيومن رايت�ص ووت�ص” و”العفو الدولية” 
و”العدالة لإيران” و”حمل���ة حقوق الإن�صان 
يف اإي���ران” اإجراء حتقيق���ات م�صتقلة ب�صاأن 

عمليات الإعدام املرتكبة”.
واأك���دت جهانغ���ر يف تقريره���ا اجلديد 
ح���ول اإيران، على ����رشورة “اإ�ص���الح النظام 
الق�صائ���ي يف اإيران” لتح�ص���ن حالة حقوق 
الإن�ص���ان يف البل���د، الأم���ر ال���ذي ترف�ص���ه 
طه���ران، حي���ث مات���زال ت����رش عل���ى تنفيذ 
الإعدامات �ص���د معار�صيها بتهمة “حماربة 

اهلل”. واأ�صاف���ت جهانغ���ر: “ل���ن تتح�ص���ن 
حالة حقوق الإن�ص���ان يف اإيران، دون اإ�صالح 
نظامها الق�صائي ول �صبي���ل اأمام احلكومة 

الإيرانية، اإ�صالح نظامها الق�صائي”.
وكان رد ال�صلط���ات الإيراني���ة متوقع���ا 
حيث هاجم متحدث اخلارجية بهرام قا�صمي 
تقرير املقررة اخلا�صة لالأمم املتحدة حلالة 
حقوق الإن�ص���ان يف اإيران اجلدي���د، قائال اإن 
“طهران ترف�ص التقرير ول تعرتف مبهمة 

عا�صمة جهانغري حول اإيران”.
وكانت ال�صلط���ات الإيرانية قد هاجمت 
املق���ررة اخلا�ص���ة لالأم���م املتح���دة حلقوق 
الإن�ص���ان، بع���د دعوتها للحكوم���ة الإيرانية 
بالإف���راج ع���ن �صجن���اء راأي م�رشب���ن ع���ن 

الطعام.

• ن�رش احلريري	

• املقررة اخلا�صة لالأمم املتحدة حلقوق الإن�صان يف اإيران	

• خماوف اأممية من حدوث اأزمة اإن�صانية للم�صلمن الروهينغا )اف ب(	

بيروت ـ وكاالت:

انتقدت الهيئة العليا للمفاو�شات التابعة للمعار�شة ال�شورية، ام�س اخلمي�س، باأ�شد العبارات 

الت�شريحات الأخرية للمبعوث الأممي اخلا�س اإىل �شوريا �شتيفان دي مي�شتورا.

وهاجم املن�شق العام للهيئة ريا�س حجاب عرب ح�شابه على تويرت ت�شريحات دي مي�شتورا التي 

دعا فيها املعار�شة ال�شورية اإىل الإدراك اأنها مل تربح احلرب �شد احلكومة.

ق��رارات  اإنفاذ  يف  الأممية  الو�شاطة  هزمية  تعك�س  م�شتورا  دي  ت�شريحات  اأن  حجاب  و�شدد 

جمل�س الأمن واحرتام التزاماتها اأمام املجتمع الدويل.

والقرار  وال�شيادة  ال�شرعية  فقد  من  هو  واملهزوم  ما�شية،  ال�شورية  “الثورة  حجاب:  وتابع 

الوطني وبات خا�شعا لإمالءات ماليل طهران”.

لندن ـ العربية نت: 
طالبت املقررة اخلا�شة لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان يف اإيران، عا�شمة جهانغري، باإجراء حتقيق م�شتقل 

حول جمازر ارتكبها نظام طهران �شد معار�شيه عام 1988. وجاء يف تقرير جهانغري املقدم للجمعية العامة 

لالأمم املتحدة: “ا�شتنادا اإىل تقارير، فاإن هيئة اإيرانية مكونة من 3 اأ�شخا�س، كانت امل�شوؤولة عن ارتكاب هذه 

املجزرة وبعد الإع��دام قاموا بدفن ال�شحايا يف قبور جمهولة الهوية دون اإعالم اأ�شرهم عن مكان الدفن”.

وت�شري تقارير م�شتقلة حملية ودولية اإىل اأن اآلف من املعار�شني الإيرانيني واأغلبهم من منظمة جماهدي 

خلق املعار�شة، مت اإعدامهم يف ال�شجون بفتوى من املر�شد الإيراين الأول روح اهلل اخلميني خالل �شهرين بعد 

حماكمات �شكلية، رغم اأن كثريا منهم كانوا قد ق�شوا فرتات �شجنهم.

كوكس بازار )بنغالدش( ـ أ ف ب: 

توقع خرباء اأمميون نزوح نحو 300 األف من امل�شلمني الروهينغا ب�شبب العنف يف ميامنار اإىل 

بنغالد�س املجاورة، حمذرين من نق�س متويل الأغذية الطارئة لالجئني.

ووفقا للتقديرات ال�شادرة عن موظفي الأمم املتحدة يف منطقة حدودية يف بنغالد�س، ارتفع 

عدد النازحني منذ 12 يوما حيث اندلعت موجة العنف الدموي يف ميامنار اإىل 164 األف ن�شمة، 

مع ا�شتمرار اجلي�س يف “عملية التطهري” هناك.

وحذر ديبايان بهات�شاريا املتحدث با�شم بنغالد�س يف برنامج الغذاء العاملي من اأن الالجئني 

متابعا”  �شهر،  من  لأك��ر  الغذائية  امل�شاعدات  عنهم  انقطعت  حيث  التغذية،  �شوء  من  يعانون 

وال�شدمة”. اجلوع  عالمات  عليهم  “وا�شحة 

واشنطن ـ ارتي: 

رفعت العا�صمة وا�صنطن، و15 ولية 
اأمريكي���ة، دع���وى ق�صائي���ة يف نيويورك، 
�ص���د الرئي����ص دونال���د ترام���ب مل�صاعيه 
اإلغ���اء برنام���ج “احلاملون”، ال���ذي يحمي 

املهاجرين ال�صباب من الرتحيل.
نيويورك،  ولي��ات  الدعوى  وقدمت 
وم��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ص، ووا����ص���ن���ط���ن، 
وكونيتيكت، وديالوير، وهاواي، واإلينوي، 
كارولينا،  ون��ورث  مك�صيكو،  ونيو  واأي��وا، 
اآي��الن��د،  ورود  وبن�صلفانيا،  واأوري��غ��ون، 
اإل��ى  بالإ�صافة  وفرجينيا،  وف��رم��ون��ت، 

مقاطعة كولومبيا )وا�صنطن العا�صمة(.
وكان ترام���ب األغى الثالث���اء برناجما 
اأقرت���ه الإدارة ال�صابق���ة برئا�ص���ة ب���اراك 
اأوبام���ا مينع ترحيل مهاجرين دخلوا البالد 
ب�ص���كل غ���ر �رشعي عندم���ا كان���وا اأطفال، 
ومنح ترامب الكونغر�ص مهلة �صتة اأ�صهر 
لتحدي���د م�ص���ر نح���و 800 األ���ف �صخ�ص 

�صيتاأثرون بقرار الإلغاء.
واأ�ص���در ترام���ب بيان���ا يف وقت لحق 
اأوؤي���د معاقب���ة الأطف���ال  “ل  ق���ال في���ه: 
ت�رشف���ات  عل���ى  بالغ���ون  الآن  واأغلبه���م 
اآبائه���م، لك���ن ينبغ���ي اأن نق���ر باأنن���ا بلد 

الفر�ص لأننا بلد القوانن”.

15 ولية اأمركية 
تقا�صي ترامب

غارة اإ�رشائيلية على “من�صاأة كيماوي” يف �صوريا
عواصم ـ وكاالت: 

الإ�رشائيلية،  الق���وات اجلوي���ة  نف���ذت 
اأم����ص اخلمي�ص، غارة عل���ى من�صاأة ع�صكرية 
غربي الب���الد، مرتبطة باأن�صط���ة ذات �صلة 
باإنت���اج اأ�صلح���ة كيماوي���ة، مم���ا اأ�صفر عن 

مقتل جندين، وت�صبب يف اأ�رشار مادية.
وذك���ر اجلي����ص ال�ص���وري يف بي���ان اأن 

الهجوم وقع يف وقت مبكر ام�ص، وا�صتهدف 
“من�ص���اأة” بالق���رب م���ن بل���دة م�صي���اف، 
بالقرب من �صاحل البحر املتو�صط. واأ�صاف 
اجلي�ص اأن طائرات حربية اإ�رشائيلية اأطلقت 
عدة �صواريخ بينما كانت يف املجال اجلوي 
اللبناين. وحذر البيان من “تداعيات خطرة 
لهذه الأعمال العدائية على اأمن وا�صتقرار 

املنطقة”.

بارزانـي: نعيـ�ش يف ظـل دولـة دينـيـة طائفـيـة
العبادي يعترب ا�صتفتاء كرد�صتان يقود ل� “نفق مظلم”

دبي ـ قناة العربية: 

اأعل���ن رئي����ص اإقلي���م كرد�صت���ان العراق 
الـــذي  الوحيـــد  ال�ـــرط  اأن  بـــارزاين  م�سعـــود 
�صيدفع���ه اإلى اإرجاء ال�صتفت���اء على ا�صتقالل 
الإقليم هو �صم���ان اأن يعي�ص اأكراد العراق يف 

دولة مدنية دميقراطية فدرالية.
قن���اة  اإل���ى  حدي���ث  يف  ب���ارزاين  وق���ال 
“العربي���ة” ال�صعودية ام����ص اخلمي�ص: “هديف 
حتقي���ق ال�صتق���الل ل�صعبي، وعندم���ا يتحقق 
ذل���ك تنتهي مهمت���ي... والذي���ن يطلبون منا 

التاأجيل فاجلواب هو: هاتوا البديل”.
وذك���ر ب���ارزاين اأن اأك���راد الع���راق بذل���وا 
جه���ودا م�صني���ة من اأج���ل البقاء �صم���ن قوام 
الدول���ة العراقي���ة، غر اأنهم اتفق���وا يف نهاية 
املطاف على ت�صكيل “دولة مدنية دميقراطية 
فيدرالية، والآن نحن نعي�ص يف ظل دولة دينية 

طائفية”، على حد قوله.
وج���اءت ه���ذه الت�رشيح���ات يف وقت بلغت 
فيه ح���دة التوتر ال�صيا�ص���ي يف البالد ذروتها 
مع اق���رتاب موعد ال�صتفت���اء، اأي 25 �صبتمرب 

اجلاري.
و�ص���دد رئي����ص ال���وزراء العراق���ي حي���در 
تنظي���م  اأن  عل���ى  الأربع���اء  اأم����ص  العب���ادي 

ال�صتفتاء دون الو�ص���ول اإلى نتائج مدرو�صة 
“خداع للنا�ص”، حمذرا من دخول البالد “نفقا 

مظلما”.
من جانب���ه، اأعلن م�صوؤول املل���ف الكردي 
يف التحالف الوطني احلاك���م، عبد اهلل الزيدي 
اأن وف���دا تفاو�صيا للتحالف اأرج���اأ زيارته اإلى 
اأربيل ام�ص اخلمي�ص وينتظر قدوم وفد كردي 
اإلى بغداد، وذلك على خلفية تطورات الو�صع 
ال�رشيع���ة الأخ���رة، ل �صيما يف ظ���ل ت�رشيحات 

ب���ارزاين وق���رار حماف���ظ كركوك جن���م الدين 
كرمي ب�صاأن م�صاركة حمافظته يف ال�صتفتاء.

يف املقابل، �صدد رئي�ص اإقليم كرد�صتان 
الع���راق م�صع���ود ب���ارزاين خ���الل برنام���ج “مع 
تركي الدخيل”، على “اأن حماولٍت عدة تبناها 
الإقلي���م لبن���اء �رشاك���ة حقيقي���ة م���ع احلكومة 
املركزية يف بغ���داد كان م�صرها الف�صل، ولو 
ُكتب لها النجاح لتاأجل القرار”. بح�صب قوله.

ح���ذرت م�صوؤول خمابراتي من �صل�صلة هجمات اإرهابية 
ق���د ينفذها تنظيم داع�ص الإرهابي يف دول غربية، بالرغم 

من اخل�صائر التي مني بها يف كل من �صوريا والعراق.
ونقل���ت �صحيفة “تلغ���راف” الربيطاني���ة، عن رئي�ص 
جه���از الأم���ن واملعلوم���ات يف كرد�صت���ان الع���راق، لهور 
طالب���اين، اأن التنظي���م املتطرف ق���د ينبعث م���ن رماده، 
ورج���ح اأن يك���ون املتطرف���ون منهمك���ن يف التح�ص���ر 

لهجمات جديدة.
واأ�صاف اأن زعي���م التنظيم، اأبوبكر البغدادي، ما يزال 
عل���ى قيد احلياة، قائال اإن الهجم���ات يجري التح�صر لها، 
بينما حذر م�صوؤول اأوروبي من قيام داع�ص بنقل اأموال من 

ال�رشق الأو�صط اإلى اأوروبا، يف موؤ�رش على تخطيطه لأمر ما.
واأ�صاف طالباين اأن ح�ص���ول هجمات جديدة قد يرفع 
معنوي���ات مقاتلي داع����ص، بعدما تراجع���ت ب�صكل كبر، 
ج���راء خ�صارة التنظي���م املتطرف اأرا�ص���ي مهمة يف العراق 
و�صوري���ا. ولقي ع���دد من مقاتل���ي داع����ص القادمن من 
اأوروب���ا م�رشعهم خ���الل املعارك، لكن ع���ددا منهم ل يزال 
عل���ى قيد احلياة، ويرجح اأمنيون اأن يعود هوؤلء اإلى بلدان 

غربية وقد راكموا خربة يف القتال و�صنع املتفجرات.
ول تزال فرن�صا يف حالة تاأهب اأمني للهجمات الإرهابية 
منذ اعتداء نوفم���رب 2015، كما �صهدت بريطانيا هجمات 

مروعة يف وي�صتمن�صرت ومان�ص�صرت وج�رش لندن.

ي�شتعد لهجمات البغدادي حي.. و “داع�ش” 

مقتدى ال�صدر يرف�ص ا�صتقبال مبعوث خامنئي
 دبي ـ العربية.نت: 

اأعلنت م�صادر عراقي���ة اأم�ص اخلمي�ص اأن 
مقتدى ال�صدر، زعيم التي���ار ال�صدري رف�ص 
ا�صتقبال حمم���ود ها�صمي �صاهرودي، مبعوث 
املر�ص���د الأعلى الإيراين عل���ي خامنئي، وذلك 
بع���د يومن م���ن رف�ص املرج���ع ال�صيعي علي 

ال�صي�صتاين يف النجف، لقاء �صاهرودي.
ووفق���اً ملوق���ع “�صبك���ة اأخب���ار العراق”، 
فقد اأكدت م�ص���ادر مقربة من مقتدى ال�صدر 
اأنه رف����ص ا�صتقبال �صاه���رودي الأربعاء، لأنه 

“يحمل م�رشوعاً طائفياً ي�صتهدف العراق”.

من جهت���ه، اأكد القي���ادي يف كتلة الأحرار 
الربملاني���ة التابعة للتيار ال�صدري يف العراق، 
اأم���ر الكن���اين، يف حديث �صح���ايف، اأن ال�صدر 
رف�ص ا�صتقبال مبعوث املر�صد الإيران، قائال 
اإن اإي���ران تتدخ���ل بال�صاأن العراق���ي ب�صكل ل 
ي�ص���ب يف م�صلحة �صعبه من خ���الل الدفع نحو 

التخندقات الطائفية”.
وك�صف الكن���اين اأن “زي���ارة ال�صاهرودي 
للع���راق ج���اءت ل�صتكمال ما ب���داأ به املبعوث 
ال���ذي اأر�صلت���ه اإيران قب���ل 6 اأ�صهر م���ن اأجل 
توحيد البيت ال�صيع���ي وت�صكيل كتلة �صيعية 

خال�صة جتمع قادة التحالف الوطني”.

• م�صعود بارزاين	

العراق���ي  الدين���ي  تعر����ص املرج���ع 
فا�صل البدي���ري ملحاولة اغتي���ال، وذلك 
بعد تلقيه تهديدات بالت�صفية اجل�صدية 
من قب���ل جهات م�صلح���ة ب�صب���ب اإ�صداره 
بيانا يرف�ص في���ه �صفقة “حزب اهلل” مع 

“داع�ص”.
ب���اأن  اإعالمي���ة  تقاري���ر  واأو�صح���ت 
البدي���ري اأ�صي���ب يف راأ�صه بع���د اأن األقى 
م�صلحون ي�صتقلون �صي���ارة قنابل يدوية 
على موكب���ه اأثناء خروجه م�صاء الثالثاء من 

جمل�ص عزاء يف النجف.
يف  العراق���ي  الدي���ن  رج���ل  واته���م 
ت�رشيح���ات �صحافي���ة جه���ات تق���ول اإنها 
وراء ه���ذا  بالوق���وف  داعم���ة حل���زب اهلل 
العت���داء، موؤك���دا م���رة اأخ���رى ا�صتن���كاره 
ل�صفق���ة نق���ل م�صلح���ي “داع����ص” قرب 

احلدود العراقية.
م���ن جهة اأخرى اأ�ص���ار بيان �صادر عن 
مكتب البديري اإلى عدم اتهامه لأي جهة، 
ملقيا باللوم على الإره���اب فقط، ومثمنا 

دور وزير الداخلية ملتابعته الأمر.

مرجع عراقي:  مقربون من 
“حزب اهلل” حاولوا اغتيايل



علي مجيد

بدأ الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي 
األهيل اس��تعداداته للموس��م الريايض 
املقب��ل 2017 - 2018 يوم أمس األول 
األربعاء، في��ا خاض الفري��ق تجمعاً 
أولياً يوم الثالثاء املايض بحضور املدرب 
التون��ي منري بن ق��ارة الذي وصل إىل 
البالد قبل نحو أس��بوع لقيادة الفريق 

يف املوسم املقبل.
وخاض الفريق أول حصة تدريبية يوم 
بحضور جمي��ع الالعبني والجهاز الفني 
واإلداري؛ بهدف التحضري واالس��تعداد 
األمثل ملس��ابقة الدوري التي ستنطلق 
بش��هر نوفم��ر املقب��ل. وق��ال مدير 
الفريق عيىس حس��ن إن التجمع األويل 
للفريق شهد حضور رئيس الجهاز عالء 
الحلواج��ي واملدرب منري ب��ن قارة، إذ 
التقى املدرب ألول مرة بجميع الالعبني 
وتحدث عن أهمية االلتزام واالنضباط 
يف الحص��ص التدريبية؛ ألنه��ا الطريق 
الذي يؤدي إىل تحقي��ق أفضل النتائج 
واملستويات. وكش��ف بن قارة لالعبني 
عن تطلع��ه يف تحقيق نتائ��ج إيجابية 
تليق بالس��معة املتميزة للكرة الطائرة 

األهالوي��ة، وم��ا حققته م��ن بطوالت 
وألقاب عىل املستوى املحيل والخليجي 
والعريب، إذ يس��عى املدرب للمحافظة 
ع��ىل لق��ب كأس س��مو ويل العه��د 
واستعادة لقب الدوري واملحافظة عىل 
لقب بطول��ة األندية العربية التي توج 
بها النسور أخريا، حيث ستقام النسخة 
املقبل��ة يف اململكة األردنية الهاش��مية 
بشهر فراير املقبل 2018. وأكد حسن 
ح��رص الالعبني عىل االلت��زام والتعاون 
مع الجهازين الفني واإلداري مبا يحقق 

تطلع��ات وآمال مجل��س إدارة النادي 
وجميع عشاق ومحبي القلعة الصفراء 
يف تحقيق أفضل النتائج واملس��تويات 
املتميزة. وبس��ؤاله عن آخر التطورات 
املتعلقة بالتعاقد مع املحرتف األجنبي، 
ق��ال حس��ن إن مل��ف التعاق��د م��ع 
املحرتف األجنبي ي��دار من قبل رئيس 
الجهاز عالء الحلواجي، كاشفا يف الوقت 
ذاته عن وج��ود مفاوضات مع الالعب 
الدومينييك الفيس لتجديد عقده إال أن 
املفاوضات مازالت مس��تمرة معه دون 

التوص��ل إىل اتفاق نه��ايئ، خصوصاً أن 
هناك ش��هرين تقريبا يفصالننا عن بدء 

انطالق املوسم املقبل.
يذكر أن األهيل أبرم 3 صفقات جديدة 
بتعاقده مع الليرو أمين هرونة وضمه 
العب مرك��ز 4 عيل محم��د عبدالنبي 
وصانع األلع��اب أحمد العل��وي، فيا 
جدد التعاقد مع كل من مريزا عبدالله 
وعب��اس الخباز وع��يل حبيب وعيىس 
ع��يل وأمني محم��د، بين��ا انتقل عيل 

مرهون إىل نادي النجمة.

الفيس م���ع  ج���اري���ة  ال��م��ف��اوض��ات 

طائرة األهلي تبدأ تحضيراتها بقيادة التونسي بن قارة
حسن علي
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أعرب النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة BMMAF سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه 
مب��ا حققه مقاتل��و املنتخ��ب الوطني 
لفنون القتال املختلطة للهواة من إنجاز 
م��رف وغري مس��بوق يف مش��اركتهم 
األخرية مبنافس��ات النس��خة األوىل من 
بطولة إفريقي��ا املفتوحة لفنون القتال 
املختلط��ة للهواة، والتي نظمها االتحاد 
IM-  لل��دويل لفنون القت��ال املختلطة
MAF مبدين��ة جوهانس��بريغ بجنوب 

إفريقيا يف الفرتة -1 2 سبتمر.
جاء ذلك، خالل اس��تقبال سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة بالصالة 
الرياضي��ة ملنظم��ة خال��د ب��ن حمد 
لفنون القتال املختلطة ألفراد املنتخب 
الوطني لفنون القتال املختلطة للهواة، 
بحض��ور عض��و مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة رئي��س االتح��اد 
البحريني لفنون القتال املختلطة خالد 
التنفي��ذي ملنظمة  الخي��اط، والرئيس 
خالد ب��ن حمد لفنون القتال املختلطة
KHK MMA، وع��دد م��ن أعض��اء 
مجل��س أدارة االتحاد البحريني لفنون 

القتال املختلطة.

ويف البداية، هنأ س��موه أفراد املنتخب 
الوطني عىل هذه النتيجة املرفة التي 
تعد سابقة يف مشاركات املنتخب عىل 
مس��توى البطوالت الخارجية خصوصا 
بطوالت االتحاد الدويل، ونقل س��موه 
تحيات سمو ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة.

كا أكد سموه أن املنتخب استطاع أن 
يثبت قدرته، وأن يتوج بطال مبيداليتني 
ذهبيتني لوزنني يف ه��ذه البطولة، وأن 
يحص��د 4 ميدالي��ات فضي��ة يف أوزان 
مختلفة، وهذا الرقم يف عدد امليداليات 
ه��و األعىل منذ عام��ني ونصف العام، 
مضيفا س��موه أن ذلك يعكس بش��كل 
كبري التطور امللحوظ باملس��توى العام 
للمنتخ��ب، والذي عكس��ه املس��توى 
املميز ال��ذي قدمه املقاتل��ون يف هذا 

التجمع الريايض الدويل، الذي رفع من 
أس��هم رياضة فنون القت��ال املختلطة 
البحريني��ة، وع��زز م��ن مكانتها عىل 

الصعيد العاملي.
وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “إن هذا اإلنجاز يأيت ليستكمل 
 MMA املس��رية الناجحة الت��ي بدأتها
البحريني��ة من��ذ الع��ام 2015، والتي 
ش��هدت تحقي��ق العديد م��ن النتائج 
املرف��ة التي كان لها الفضل يف تعزيز 

مكانته��ا دولي��ا، بفضل دع��م القيادة 
الرشيدة وس��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، والتي تم ترجمته وتنفيذه 
ع��ر خارطة الطري��ق التي رس��مناها 
وحددن��ا أهدافه��ا الرامي��ة ألن تكون 
مملكة البحرين وجهة رئيس��ة لرياضة 
فنون القتال املختلطة بالعامل”، مش��ريا 
سموه إىل أن الجهود ستتواصل لتحقيق 
ذلك اله��دف الذي يض��ع البحرين يف 

خانة الدول املتقدمة بهذه اللعبة.
وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة أن هذا اإلنجاز سيدفع باملنتخب 
نح��و زي��ادة الرتكيز والتحض��ري الجاد 
واالس��تعداد األمثل للمش��اركة يف أبرز 

بطوالت يف العام الجاري، وهي النسخة 
الرابع��ة لبطول��ة الع��امل لله��واة التي 
البحرين  س��تحتضنها وتنظمها مملكة 
يف الفرتة -12 19 نوفمر املقبل، والتي 
س��تجمع أبرز وأقوى املقاتل��ني الهواة 
بالعامل يف أس��بوع قتال م��يلء باإلثارة 
والتشويق والتحدي، معربا سموه عن 
ثقته الكب��رية مبقاتيل املنتخب الوطني 
للوصول للجاهزية املناس��بة؛ من أجل 
املنافس��ة وبقوة إلحراز نتيجة مرفة 
تكمل عقد اإلنج��ازات هذا العام. ويف 
ختام اللق��اء حرص أفراد املنتخب عىل 
التقاط صورة تذكارية مع سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة   MMA أس����ه����م  ن����ج����ازك����م  ب�����إ  ورف����ع����ت����م  ال����م����وع����د  ع���ل���ى  ك���ن���ت���م 
خالل استقبال سموه أفراد المنتخب الوطني للهواة.. خالد بن حمد: 
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سموه يتوسط منتخبنا الوطني للهواة

الرفاع              المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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سمو الشيخ خالد بن حمد يتحدث مع أفراد المنتخب

يخضع الدويل السابق لكرة اليد عبدالهادي عاشور لفرتة اختبار عىل يد أحمد التاجر املدرب الفني لفريق 
التضامن األول لكرة اليد.

وانخرط عاشور يف تدريبات التضامن قبل أسابيع معدودة، وقد خاض عددا من املباريات التجريبية، وآخرها 
يوم أمس )الخميس( ضد فريق األهيل. ومن املؤمل أن تكون األيام املقبلة هي الحاسمة لتحديد مصري الالعب 

من جانب الجهازين الفني واإلداري يف التعاقد معه ليمثل صفوف الفريق باملوسم الجديد من عدمه، بعدما 
يتم تقييمه بناًء عىل الفرتة التي قضاها معه وما قدمه يف التدريبات واملباريات الودية.

وإذا ما نجح التضامن من التعاقد مع عاشور، فإنه سيضيف عنرصا فاعال لصفوفه وخصوصاً للجانب الدفاعي 
الذي يتميز به األخري خالل مشواره الكبري يف ميدان اللعبة، بدءاً من متثيله فريق النادي األهيل لسنوات طويلة 
واملنتخب الوطني وناديي االتحاد وأم الحصم إىل أن توقفت محطته عند نادي توبيل يف املوسم ما قبل املايض.

ع���اش���ور ي��خ��ض��ع ل��الخ��ت��ب��ار ف���ي “ال��ت��ض��ام��ن”
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البحرين تشارك في عربية 
الشواطئ بمسقط

البالد سبورت

أكد عضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة رئيس مجلس الكرة 
الطائرة الشاطئية محمد 
الفردان مشاركة البحرين 
يف البطولة العربية للكرة 

الطائرة الشاطئية، والتي من 
املقرر لها أن تقام بسلطنة 
عان خالل الفرتة من 15 
لغاية 20 نوفمر املقبل. 

وأضاف الفردان ل� “البالد 
سبورت” أن املجلس تباحث حول املشاركة العربية 

املقبلة للمنتخب، وتم ترشيح اسم املدرب الوطني عيل 
جعفر لقيادة املنتخب باملرحلة املقبلة، بيد أن القرار 

النهايئ والرسمي سيتخذ من قبل مجلس إدارة االتحاد. 
وقال إن من املفرتض أن يبدأ اإلعداد خالل الشهر الجاري 
يف حال تسلم املدرب عيل جعفر قيادة املنتخب، عىل أن 

يقوم الجهاز الفني باختيار أفضل العنارص القادرة عىل 
متثيل املنتخب بالفرتة املقبلة. وأوضح الفردان أن االتحاد 

العريب للكرة الطائرة فتح باب املشاركة العربية عىل أن 
يغلق الباب أواخر الشهر املقبل، معربا عن أمله مبشاركة 
أكر عدد من الدول العربية إلنجاح الحدث، خصوصا أن 

مملكة البحرين هي التي تحتضن مقر االتحاد العريب 
للكرة الطائرة.

محمد الفردان

محمد العجميعبدالهادي عاشور عبداهلل بن خالد

الحنينية                نادي الرفاع

قال رئيس جهاز كرة الس��لة محمد العجمي 
إن فريقه قدم مب��اراة جيدة أمام البحرين، 
لكن��ه أكد أن الفريق ال ي��زال يحتاج مزيدا 
من االنسجام. وهنأ العجمي أفراد الجهازين 
الفني واإلداري والالعب��ني بعد الفوز وذلك 
عر اتصال هاتفي من مقر إقامته بالواليات 
املتحدة األمريكية التي يتواجد فيها لظروف 
عملي��ة. وأضاف العجم��ي: “تابعت املباراة 

مع البحري��ن، الفريق قدم مس��توى جيدا، 
ه��ذه البداية الجي��دة تعطين��ا دافعا أكر 
لبذل املزيد من الجه��د، وتقديم عمل أكر 
لتحقيق مس��توى أفضل يليق باسم الرفاع، 
الفريق حدي��ث وال يزال يفتقد االنس��جام 
املطل��وب؛ ك��ون الفري��ق جدي��دا، وهذه 
املجموع��ة م��ن الالعب��ني مل يس��بق لها أن 
لعبت مع بعضها بعضا، نعد بتقديم األفضل 

يف قادم املباريات”. ون��وه العجمي بالدعم 
الكبري الذي تلقاه لعبة كرة الس��لة بالنادي 
من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله بن 
خالد آل خليفة، مشدًدا عىل أن هذا الدعم 
الالمحدود يس��اهم يف تحقيق أجواء مثالية 
داخل الفري��ق، كا مثن العجم��ي املكافأة 
الخاص��ة التي أعل��ن دعمها رئي��س النادي 
لتقدميه��ا لالعبني بعد الف��وز عىل البحرين. 

وأش��ار العجمي إىل أن��ه متابع للفريق رغم 
ظروف السفر، موضحا أن البدايات دامئا ما 
تكون صعبة، وأن املستوى سيتطور تدريجا 
مع توايل املباريات. ومث��ن العجمي مجهود 
الالعب��ني وأفراد الجهازي��ن الفني واإلداري، 
كا وجه الش��كر ألعضاء رابط��ة الجاهري 
التي حرضت لتشجيع الفريق، وهذا ما منح 

الالعبني دافعا أكر للفوز يف املباراة.

باألفض��ل ونع��د  أكب��ر  انس��جاما  يحت��اج  الرف��اع  العجم��ي: 

فريق طائرة األهليمنير بن قارة

تس��تلقى أكر ق��ارات العامل ع��ىل الرسير 
األبيض، ُمتأثرة ب� “وعكة سياسية”، تفاقمت 
حدتها مع إقدام كوريا الشالية عىل تجربة 
قنبلة هيدروجينية يف باطن األرض، غري أن 
الحال��ة املزاجية للق��ارة الصفراء رسعان ما 
تبدلت لألفضل بع��د حصولها عىل “جرعة 
معنوية” حملتها نتائج التصفيات التأهيلية 

لنهائيات كأس العامل يف روسيا 2018.
ويكش��ف التشخيص الطبي لقارة آسيا عن 
وجود “ارتفاع يف درجة الحرارة” يف منطقة 
الخليج الع��ريب، و”قرحة” يف بالد الش��ام، 
و”صداع نصفي” يف شبه الجزيرة الكورية، 
وه��ي أمراض ألقت بظاللها الس��لبية عىل 
ماليني البر مم��ن تتعرض بلدانها ألزمات 

صحية عىل مستوى األمن واالستقرار.
ويف الوقت الذي ينتظر فيه الجسد العليل 
مض��ادا حيويا يعي��د إىل كريات��ه البيضاء 
قدرتها ع��ىل مزاولة نش��اطها الطبيعي يف 
تبدي��د املخاط��ر واألمراض، تب��دو الصورة 

قامتة يف منطقة الخليج، فالخالف بلغ أشده 
بني السعودية وإيران حول ملفات متعددة 
يف املنطق��ة برغ��م مزاعم ع��ن انفراجة يف 
عالقات البلدين تنفيها األحداث عىل األرض 
أكرث ما تؤكده��ا الترسيبات اإلعالمية، إال 
أن س��وء األحوال السياس��ية ه��ذه مل متنع 
الناس يف كال البلدين من االحتفال بالتأهل 
إىل موندي��ال روس��يا، وغض الط��رف ولو 

مؤقتا عن هموم السياسة.
ويف كوري��ا الجنوبي��ة التي تش��كو صداعا 
نصفي��ا مزمن��ا، ضاعف��ه ه��وس الزعي��م 
الكوري الش��ايل بالتسلح النووي وتجربته 
الهيدروجيني��ة األخرية التي تس��ببت بهزة 
أرضية استش��عرتها جارته��ا اليابان، ورغم 
االحتقان الحاصل أىب الكوريون الجنوبيون 
إال أن يحتفل��وا وإن عىل مضض بالحصول 
عىل تذك��رة الس��فر إىل موس��كو مبرافقة 
الج��ارة الياباني��ة املصاب��ة بالفوبي��ا م��ن 

الحديث املتكرر عن القنابل النووية.

أما بالد الش��ام، فتبقى اآلمال عالقة تحت 
الحطام، وكأن السوريني مقدر لهم االنتظار 
يف الرياضة كا يف السياس��ة، حيث ستبقى 
الفرح��ة محبوس��ة لغاية حس��م “نس��ور 
قاس��يون” بطاقة التأهل للمونديال، ولكن 
بعد اجتياز مغامرة محفوفة باملخاطر أمام 
“الكنغر األسرتايل” املتحفز للقفز مع الكبار.
يف املحصلة، جاء استش��فاء القارة املريضة 
من املالعب الخ��رضاء، وليس من املالعب 
السوداء، وعىل ما يبدو أن “كريات القدم” 
الرياضي��ة أثب��ت مج��ددا أنه��ا أقوى من 
“كريات ال��دم” السياس��ية، حيث أفرزت 
نتائج التصفيات املؤهلة لكأس العامل لقاحا 
حيوي��ا معنويا يف رشايني أعضاء رئيس��ة يف 
قارة آسيا، وصعود أربعة منتخبات تنشغل 
بلدانها بهم��وم وتحدي��ات مصريية، ومن 
يدري رمبا يلتحق بهم البلد الخامس، وهو 
ال��ذي يعيش أكر امل��آيس دموية يف العرص 

الحديث.

أحمد كريم

لقطة

ahmed.kareem
@albiladpress.com

“ك�����ري�����ات ال�����ق�����دم” أق������وى م����ن “ك�����ري�����ات ال�����دم”

ش��هد رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن عيل بن خليف��ة آل خليفة، 
فوز فريق الحالة عىل حس��اب األهيل 
)82/80(، يف املب��اراة التي أقيمت يوم 
أمس، ع��ىل صال��ة اتح��اد اللعبة بأم 
الحصم، ضمن ختام منافس��ات الجولة 

األوىل من دوري زين.
ويأيت حضور سموه الشخيص ومتابعته 
للمباريات م��ن أرضية الصالة، يف إطار 
االهت��ام الكبري ال��ذي يوليه س��موه 
ملس��ابقات لعبة كرة الس��لة، وتأكيًدا 
لضان توف��ري األجواء املثالي��ة للعبة، 
حي��ث يحم��ل ع��ىل عاتقي��ه تلبي��ة 
احتياج��ات جمي��ع األندي��ة وتوف��ري 

األرضية الخصبة لنجاح املسابقات. 
وجاءت املواجهة التي ش��هدت حضورا 
جي��د العدد م��ن أنص��ار الفريقني، يف 
طابعها العام قوية ومثرية، قّدم خاللها 
الطرف��ني مب��اراة مميزة م��ن الناحية 
الفنية، إذ وعىل الرغم من تقدم الحالة 
بفارق 15 نقطة يف الش��وط األول، إال 
أّن األهيل عاد وقلص النتيجة إىل س��لة 

واحدة مع نهاية املباراة.
وقدمت رابطة جاهري األهيل برئاس��ة 
حسن الس��اهيجي، درًعا تذكارًيا إىل 
رئيس االتحاد س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل، تقديرًا منها لجهود وأدوار سموه 
الكب��رية يف خدم��ة لعبة كرة الس��لة، 
وذل��ك بحض��ور رئيس الن��ادي االهيل 

خالد كانو. 
ويدي��ن الحال��ة بالف��وز إىل محرتف��ه 
األم��رييك ل��ورن وودز الذي س��ّجل 33 

نقطة وحقق 20 متابعة.
وج��اءت بداي��ة املب��اراة متقاربة بني 
الفريقني، قبل أن يأخذ الحالة األفضلية 
يف النتيج��ة مع منتص��ف الفرتة األوىل 
الت��ي تقدم فيه��ا 11/7 بتألق حس��ن 
ق��رايش وس��يف الق��الف يف الرمي��ات 

الثالثية.

ومل يدم تقدم الحاالوية رسيًعا، إذ عادل 
األهيل النتيجة 11/11 ثم تقّدم 15/11 
بواس��طة حيوية الثنايئ حس��ني شاكر 
وس��يدكاظم ماجد واملح��رتف دوغيت 

تح��ت الحلق، تدخل عىل إثرها مدرب 
الحالة أحمد جان بالوقت املس��تقطع 
أع��اد به فريقه إىل املب��اراة ونجح من 
تقلي��ص النتيجة مع نهاي��ة الفرتة التي 

انتهت أهالوية 16/15.
وبس��ط الرتقايل س��يطرته عىل الربع 
الث��اين، بع��د أن اس��تعاد التق��دم مع 
الث��واين األوىل 16/23 بواس��طة تأل��ق 

حسني س��لان ومحمود عباس ولورن 
دفع��ت مدرب األه��يل آرون بالتدخل 
ملنع اتس��اع الفارق، بي��د أّنه مل ينجح 
من إيقاف املد الح��االوي الذي واصل 

التقدم وس��ط تراجع أه��الوي، لينهي 
الرتق��ايل الفرتة  ملصلحت��ه بفارق 15 

نقطة 46/31.
ودخل األهيل الش��وط الث��اين بقوة، إذ 
نجح م��ن تقليص الف��ارق إىل 8 نقاط 
ع��ر 7 نقاط متتالية م��ن كاظم ماجد 
وهش��ام رسحان 38/46، غري أن الحالة 
مل يعِط منافس��ه تقري��ب النتيجة أكرث 
فوس��ع الف��ارق تباًع��ا إىل 56/45 مع 
منتصف الربع الثالث بواس��طة سالح 
الرمي��ات الثالثية التي متّيز بها الفريق، 
محافًظا ع��ىل تقدمه حتى نهاية الفرتة 

.67/56
واش��تعلت املب��اراة يف دقيقتها األخرية 
التي ش��هدت انتفاضة أهالوية بعد أن 
قلص االصفر النتيجة إىل س��لة واحدة 
مع آخر 5 ثواِن، لكّن الوقت مل يسعف 
الفريق إلدراك التعادل، لتبتسم املباراة 

للحالة 82/80.
ويف اللقاء األول يوم أمس، حقق فريق 
مباريات��ه  أوىل  االنتص��ار يف  النجم��ة 
بدوري زين عىل حساب الحد، بنتيجة 
)99/74(،يف مباراة مل يواجه فيها الفائز 

صعوبة تذكر يف إنهائها ملصلحته.
وجاءت نتائج أش��واط املب��اراة كاآليت: 
30/10 النجمة، 27/18 النجمة، 22/18 

الحد و25/25.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد فوز الحالة على األهلي
النجمة يتخطى الحد في ختام الجولة األولى لدوري زين

محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاء األهلي والحالة

من لقاء األهلي والحالة )تصوير: رسول الحجيري( رابطة األهلي تقدم درعًا تذكاريًا لسمو الشيخ عيسى بن علي
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وقال س��موه “إن السباق يعد من أهم 
وأقوى النسخ يف بطوالت العامل للرجل 
الحدي��دي، إذ يحظ��ى مبش��اركة عدد 
من األبطال واملتس��ابقني املميزين من 
مختلف دول العامل، والذين يتنافسون 
ع��ى تحقي��ق مراكز متقدم��ة، إال أننا 
نش��عر بارتياح ت��ام من اس��تعداداتنا 
الكب��رة خ��ال الفرتة املاضي��ة، ونحن 
عازم��ون عى الخ��روج بنتائج إيجابية 
إنج��ازات جديدة  وتحقي��ق  مرشف��ة 
تضاف إىل الس��جل مملكة البحرين يف 
هذه الرياضة”، مبدياً س��موه ثقته يف 
جميع أعضاء الفريق البحريني الحتال 

مراكز متقدمة يف البطولة العاملية.
ونوه س��موه، بعد اطاعه عى مس��ار 
الس��باق الذي حددته اللجنة املنظمة، 
إىل أن مرحل��ة الدراج��ات تع��د م��ن 
أصع��ب املراحل؛ بس��بب وجود عدد 
من املرتفعات الصعب��ة واملرهقة، مام 
يتطل��ب الرتكي��ز الع��ايل والعمل بجد 
لتجاوز ه��ذه املرحلة، مؤكداً س��موه 
استعداده التام وجميع أعضاء الفريق 
الجتياز جميع املراحل رغم ما تتضمنه 
من صعوبات ومعوقات؛ وذلك بفضل 
العالي��ة  االس��تعدادات والتحض��رات 
والقوي��ة طوال الف��رتة املاضية، مؤكدا 
س��موه أنه يضع نصب عين��ه تحقيق 
مركز متقدم وترشيف مملكة البحرين 
ورف��ع رايته��ا عالي��اً يف ه��ذا املحفل 

الريايض العاملي. 

المشاركة الثالثة في أميركا

وتعد هذه املش��اركة األوىل لسموه يف 
بطولة العامل مبدينة تشاتانوغا، والثالثة 
ل��ه يف الواليات املتح��دة األمركية بعد 
مش��اركته س��ابقاً يف بطول��ة فلوريدا 
وس��راكيوس، ومن املقرر أن يشارك يف 
هذه النس��خة من بطولة العامل للرجل 
الحديدي حوايل 4500 متسابق محرتف 
م��ن مختلف دول الع��امل، يتوزعون ما 
بني 3 آالف متسابق من الرجال و1500 

متسابقة من السيدات.
وح��ددت اللجن��ة املنظم��ة للس��باق 
املس��ار الذي سيس��لكه املتسابقون يف 
بطول��ة الع��امل للرج��ل الحدي��دي، إذ 

يتوزع الس��باق عى 3 مراح��ل، بداية 
باجتياز مس��افة 1.93 كيلومرت سباحة، 
يليه س��باق الدراجات الهوائية ملسافة 
90 كيلومرتاً، ويختتم الس��باق بالجري 

مسافة 21.1 كيلومرت. 

فريق البحرين بقيادة ناصر بن حمد

ويتك��ون فري��ق مملك��ة البحرين إىل 
جانب سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة من كل من املتس��ابقني اإلسباين 

مايكل كاالهورا، ومحمد الغيص، إضافة 
لفري��ق البحري��ن للتحم��ل 13 الذي 
يتك��ون من املتس��ابقات دانييا ريف، 
وه��ويل لورانس، إضافة إىل املتس��ابق 
خافير غوميز، عاوة عى مجموعة من 
املتس��ابقني البحريني��ني الذين حرضوا 

خصيصاً للمشاركة يف هذا السباق.

المشاركة في مراسم التسجيل

واس��تعداداً لهذا الس��باق، قام س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وأفراد 
الفريق البحريني املش��ارك يف البطولة 
بإنه��اء جمي��ع اإلج��راءات اإلداري��ة 
والتسجيل للمشاركة يف البطولة، وحرض 
سموه االجتامع الفني الذي ضم جميع 
املش��اركني يف بطول��ة الرجل الحديدي 
للتعرف عى القوانني ومراحل السباق، 
كام قام سموه وأعضاء الفريق بتسليم 
جميع املع��دات إىل اللجن��ة املنظمة، 
وذل��ك طبق��اً للوائ��ح الخاص��ة بهذه 

البطولة.

سموه يشارك في سباق مدينة تشاتانوغا األميركية... ناصر بن حمد:

جهوزية تامة لمواصلة تحقيق اإلنجازات 
في بطولة العالم للرجل الحديدي

ت�شاتانوغا - املكتب الإعالمي: اأكد ممثل جاللة امللك 

لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س الأعلى 

البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب 

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة جهوزيته التامة 

للم�شاركة يف بطولة العامل للرجل احلديدي التي تقام 

الأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  ت�شاتانوغا  مدينة  يف 

وذلك بعد خو�س �شموه تدريبات مكثفة ومتنوعة على 

مراحل طوال الفرتة املا�شية؛ لالإعداد ب�شكل جيد قبل 

خو�س غمار املناف�شة.

���ش��م��وه ع��ن تطلعه واأع�����ش��اء ف��ري��ق مملكة  واأع�����رب 

للنتائج  موا�شلًة  متقدمة  م��راك��ز  لتحقيق  البحرين 

امل�شاركات  خ��الل  حتققت  التي  والإجن����ازات  الإيجابية 

ال�شابقة، مبا يربهن امل�شتوى املميز واملكانة التي باتت 

حتتلها مملكة البحرين يف هذه الريا�شة.

العال��م دول  مختل��ف  م��ن  الس��يدات  م��ن  و1500  الرج��ال  م��ن  متس��ابق  آالف   3



تقام اليوم منافسات الدور ربع النهايئ 
لدوري خالد بن حمد الخامس لكرة 
الق��دم للص��االت للمراكز الش��بابية 
ول��ذوي اإلعاق��ة والفتي��ات، والذي 
يقام خالل الفرتة 24 يوليو وحتى 14 
سبتمرب املقبل تحت شعار “ملتقى_
األجي��ال” عىل صالة مدين��ة خليفة 

الرياضي��ة، بتنظي��م من قب��ل وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة بالتعاون 
مع املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة، والذي 
يأيت ضمن مبادرات س��موه الرياضية 

واإلنسانية.
 ويرتق��ب الجمي��ع اإلث��ارة الكبرية 

املنتظ��ر أن تش��هدها صال��ة مدينة 
خليف��ة الرياضية يف املباريات األربع 
ضم��ن الدور ربع النهايئ لفئة املراكز 
الش��بابية واألندية. وبحسب جدول 
املباريات، يلعب فريق مركز ش��باب 
رأس رم��ان م��ع فريق مركز ش��باب 
س��ند عند الس��اعة 5 ع��را، وعند 

6 مس��اء يلعب فريق مركز ش��باب 
املح��رق م��ع فري��ق مركز ش��باب 
الس��هلة الجنوبي��ة، وعند 7 مس��اء 
يلعب فريق مركز ش��باب النعيم مع 
فريق مركز ش��باب أبوق��وة، وعند 8 
مس��اء يف ختام مواجهات هذا الدور 
يلتقي فريق مركز ش��باب جدحفص 

مع فريق مركز ش��باب مدينة حمد. 
وبطبيع��ة الح��ال، ف��إن التوقع��ات 
لنتيج��ة املباريات صعب��ة جدا؛ نظرا 

للمستويات املتقاربة بني الفرق. 
وقدم��ت الفرق املتأهلة مس��تويات 
وكان  الس��ابقة،  األدوار  يف  ممي��زة 
وصولها لهذا الدور مس��تحقا؛ قياسا 

مبا قدمته من أداء يف املنافسات.

وتأمل الفرق الثامنية املنافسة بقوة 

لخطف البطاقات األربع املؤهلة إىل 

الدور نصف النهايئ، والذي س��يمنح 

املتأهل��ني فرصة التأه��ل إىل املباراة 

النهائية واملنافسة عىل اللقب.

اليوم ربع نهائي دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية 
 4 مواجهات مهمة ستكشف هوية المتأهلين لنصف النهائي

اللجنة اإلعالمية               دوري خالد بن حمد 

فريق مركز شباب سندفريق مركز شباب رأس الرمان فريق مركز شباب السهلة الجنوبيةفريق مركز شباب المحرق

مع دخول منافسات دوري خالد 
بن حمد يف نسخته الخامسة مرحلة 
حساسة مبباريات الدور ربع النهايئ 

فإن الراع بالتأكيد سيكون كبريا بني 
الفرق الثامنية التي وصلت إىل هذا 

الدور.
وبحسب التوقعات والرتشيحات فإن 

مركز شباب املحرق مرشح فوق العادة 
لتجاوز عقبة خصمه مركز شباب 

السهلة الجنوبية خصوصا مع ما يتمتع 
به العبوه من خربة كبرية ويف مقدمتهم 

العب منتخبنا الوطني الهداف 
عيل عبدالرسول ومعه قائد الفريق 
جاسم الجنب وغريهم من الالعبني، 
بعكس العبي مركز شباب السهلة 

الجنوبية الذين يفتقدون لهذه الخربة 
ويعتمدون عىل الجوانب القتالية 
والروح والحامس والذي رمبا يسد 

بعض الفراغ يف الجانب الفني.
أما يف مواجهة مركز شباب رأس 

الرمان مع خصمه مركز شباب سند 
فإن التوقعات تنصب لصالح األخري 

يف ظل أيضا فارق الخربة بني العبيه 

بتواجد عنارص لها ثقلها الفني أمثال 

رائد بابا وراشد جامل وغريهم بعكس 

العبي مركز شباب رأس الرمان الذين 

يتمتعون بقوة هجومية ضاربة بتواجد 

قاسم حسن وزميله فاضل عيل، إال 

أن الفريق يعاين يف الجوانب الدفاعية 

التي رمبا تؤثر عليه يف املباراة.

وال تختلف مواجهة مركز شباب النعيم 

مع خصمه مركز شباب أبوقوة فإن 

الرتشيحات تنصب لصالح مركز شباب 

النعيم بتواجد مجموعة متجانسة 

ومتفاهمة يف جميع الخطوط وهو ما 

يعاين منه مركز شباب أبوقوة الذي 

يفتقد للبدالء بذات جودة التشكيلة 

األساسية التي يدخل بها يف كل مباراة، 

ورمبا نشهد يف املواجهة بعض اإلثارة 

خصوصا إذا ما استمر التعادل بينهام 

يف مجريات اللعب.

آخر املواجهات بني مركز شباب 

جدحفص ومركز شباب مدينة حمد 

فإن التوقعات تشري لصعوبة التكهن 

لنتيجتها يف ظل التكافؤ والتقارب 

الكبريين بني الفريقني، وهي من 

أكرث املباريات تكافؤا؛ نظرا ملا قدمه 

الفريقان من مستويات فنية ثابتة يف 

غالبية املباريات، ورمبا تحسم املباراة 

بجزئيات صغرية، ورمبا تكون مفارقة 

املواجهة هي أنها تجمع بني فريق 

يعترب من أقوى الفرق يف الجانب 

الدفاعي ونقصد به مركز شباب مدينة 

حمد يف حني يتمتع فريق جدحفص 

بقدرة هجومية قوية بتواجد العديد 

من الالعبني القادرين عىل هز الشباك.

وعموما فإن الرتشيحات تبقى مجرد 

آراء وتوقعات ال ميكن التسليم بها، 

عىل أن يكون امللعب هو الفاصل يف 

تحديد الفرق الفائزة، وتبقى املفاجآت 

واردة بتفوق فريق عىل آخر.

أشاد رئيس مركز شباب أبوصيبع 

صادق سلامن بالجهود الكبرية التي 

يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة الحتضان الشباب البحريني 

تحت قبة واحدة من خالل دوري 

سموه للمراكز الشبابية، مشرياً إىل أن 

النسخة الحالية شهدت تطورا كبريا 

بعد الخطوات الرائعة التي قامت 

بها اللجنة املنظمة العليا بزيادة 

الفرق املشاركة وانضامم ذوي اإلعاقة 

للنسخة الثانية عىل التوايل والفتيات 

للنسخة الحالية.

وأوضح أن فريق أبوصيبع حقق 

استفادة كبرية من املشاركة واستطاع 

أن ينافس عىل البطاقات املؤهلة 

للدور الثاين، مبيناً أن الفريق اكتسب 

خربة كبرية من مشاركته واكتشف 

الجهاز الفني العديد من املواهب 

التي شاركت مع الفريق فضاًل عن 

االنسجام واالحتكاك الذي كسبه 

فريقه.

وقال صادق سلامن إن فريقه ضم 

العديد من الالعبني املميزين، وهناك 

مجموعة أخرى جديدة استطاع الجهاز 

الفني أن يكتشفها، وأضاف “حرصنا 

أال نرشك محرتفني مع الفريق من 

أجل زيادة انسجام واحتكاك الالعبني 

وتحقيق كامل االستفادة من املشاركة، 

لعبنا أمام فرق قوية تضم نخبة من 

الالعبني املميزين وهو ما ساهم يف 

ارتفاع نسبة مستوى العبينا”.

وتابع “عموما كانت مشاركتنا ناجحة، 

أعتقد أن النسخة الحالية تعترب 

األقوى واألفضل، وهو دليل عىل تطور 

الدوري عاماً بعد آخر، الجهود الكبرية 

التي تبذلها اللجنة املنظمة محل 

تقدير واعتزاز والتغطية اإلعالمية 

املميزة ساهمت بنجاح الدوري أيضاً”.

وختم صادق سلامن حديثه بقوله 

“أنا عىل ثقة بأن جميع الفرق حققت 

استفادة كبرية من مشاركتها، وأمتنى 

كل التوفيق والنجاح للفرق املتأهلة 

إىل األدوار النهائية، وأعتقد أن الفرتة 

املقبلة ستكون أكرث إثارة سواء يف 

دوري املراكز أو دوري ذوي اإلعاقة أو 

دوري الفتيات”.

ثبات النعيم يرجح كفته على أبوقوة

رئيس مركز شباب أبوصيبع سلمان:

خبرة المحرق وسند تتفوق على السهلة ورأس الرمان

شكرا خالد بن حمد... وحققنا استفادة كبيرة من المشاركة

صراع شرس على لقب الهداف 

الياسي: الدوري يزداد قوة عاما بعد آخر  من يحصد النجومية في الدوري؟الجماهير على موعد مع سيارة

جهود مميزة لألطقم التحكيمية 

 مع انطالق مباريات الدور ربع النهايئ فإن 
املنافسة ستكون كبرية، ليس عىل صعيد الفرق 
للوصول للدور نصف النهايئ فقط، بل سيمتد 
الراع واملنافسة ليشمل أيضا رصاع الهدافني 

والحصول عىل لقب كبري الهدافني.
وإىل ما قبل مباريات اليوم فإن العب مركز 
شباب سلامباد حسني عيل القصاب يتزعم 
الهدافني بعدما نجح يف تسجيل 16 هدفا، 
ورمبا يفقد القصاب لقب الهداف خصوصا 

مع مغادرة فريقه لراع املنافسة بعد خسارته يف الدور مثن النهايئ من 
مركز شباب املحرق. ويأيت خلف “قصاب” سلامباد كل من العب مركز 

شباب رأس الرمان قاسم حسن وزميله العب مركز شباب جدحفص عيل 
العلواين وكالهام نجح يف تسجيل 13 هدف، وفرصة الالعبني كبرية ملواصلة 

الضغط عىل القصاب ومنافسته وانتزاع اللقب منه يف حال نجحا يف هز 
الشباك وبالتايل قيادتهام لفريقيهام ملواصلة املشوار والوصول للدور نصف 

النهايئ. ومن ضمن الالعبني املوجودين يف الدور ربع النهايئ أيضا والذين 
ميلكون فرصة املنافسة عىل اللقب العب مركز شباب املحرق الدويل عيل 

عبدالرسول، والعب مركز شباب رأس الرمان فاضل عيل، والعب مركز 
شباب النعيم عيل عبدالحسني ولدى كل واحد 9 أهداف، فمن يواصل 

مشواره مع فريقه ويحصد لقب كبري الهدافني؟

تشهد منافسات دوري خالد بن حمد ظهورا مميزا لألطقم التحكيمية 
التي ترشف عىل إدارة املباريات. ويدير املباريات يف جميع الفئات )املراكز 
الشبابية واألندية، الفتيات، ذوي اإلعاقة( حكام معتمدون من قبل االتحاد 
البحريني لكرة القدم. وظهرت األطقم التحكيمية بشكل مميز يف الدوري، 

وكانت إحدى العالمات البارزة يف نجاح الدوري عىل املستوى التنظيمي.
ويأيت هذا النجاح وسط تواجد كوكبة من الحكام املميزين الذين يرشفون 
عىل إدارة مباريات البطولة، ويأيت منهم ممن هم يف القامئة الدولية للعبة 

كرة الصاالت للعام 2017، يف إشارة لتميز الصافرة البحرينية عىل جميع 
األصعدة ووصولها ألفضل املستويات.

وشكل التعاون الكبري واإليجايب من قبل الالعبني املشاركني مع األطقم 
التحكيمية نجاحا جديدا للجانب التنظيمي عىل املنافسات التي خرجت 
بأفضل صورة. كام يبذل الحكام جهودا كبرية ومضنية يف تحكيم مباريات 
فئة ذوي اإلعاقة، وتوفري املستلزمات الالزمة عىل اختالف أنواع اإلعاقات. 
ويرأس لجنة الحكام يف البطولة الحكم الدويل السابق مدير إدارة الحكام 

باتحاد الكرة وسكرتري لجنة الحكام باتحاد الكرة جاسم محمود.

قال مدرب فريق مركز شباب املحرق عيل اليايس إن دوري خالد بن حمد 
للمراكز الشبابية يزداد قوة عاماً بعد آخر، مشرياً إىل أنه حظي برشف 

الفوز بلقبي النسختني األوىل والثانية مع مركز شباب الوسطى. وأكد عيل 
اليايس أن إرشافه عىل مركز شباب املحرق هذا العام يهدف من خالله 

للحصول عىل اللقب بعد أن وصل فريقه إىل دور الثامنية، مشرياً إىل أن 
املباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أن الخصم سيدخل برغبة الفوز والتأهل 

إىل نصف النهايئ. وأضاف “الدوري رائع عموما، املميز يف الدوري أن يزداد 
قوة عاماً بعد عام، وهذه النسخة تعترب األقوى من خالل مشاركة 59 

فريقاً، فضاًل عن وجود كوكبة من النجوم البارزين واكتشاف نجوم آخرين 
قدموا مستويات رائعة طوال املباريات السابقة”. وتابع “هذه املشاركة 
الثالثة يل يف دوري خالد بن حمد، حققت بطولتني سابقتني، وأطمح يف 
هذه النسخة أن أحقق اللقب، وأنا عىل ثقة كبرية بقدرات العبي مركز 

شباب املحرق بتقديم أفضل املستويات والخروج بالنتائج اإليجابية”.

تبدأ اليوم الجمعة توزيع تذاكر عىل الجامهري 
للدخول يف فرصة ربح سيارة، والتي اعتمدها سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للجامهري الحارضة 

يف األدوار النهائية وسيتم السحب عليها يف اليوم 
الختامي يوم الخميس املقبل املوافق 14 سبتمرب 

الحايل.
ومن املنتظر أن تشهد مباريات األدوار النهائية 

اعتباراً من اليوم حضورا كبريا يف ظل التزايد 
الجامهريي الذي شهدته املباريات املاضية ولقوة 

املنافسات.
وجاءت خطوة تخصيص سيارة للجامهري إمياناً 

من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدور 
الجامهريي الكبري يف إنجاح الدوري.

كلفت اللجنة املنظمة العليا اللجنة الفنية لدوري 
خالد بن حمد مهمة اختيار أفضل العب يف كل 

مباراة بعدما اقترت يف النسخة املاضية الجائزة 
عىل مباريات األدوار النهائية واإلقصائية. وحفلت 

املباريات املاضية منذ انطالق النسخة الخامسة 
بتألق الكثري من الالعبني من مختلف املراكز 

واألندية املشاركة، وبعد وصول الدوري للدور ربع 
النهايئ فإن األنظار تتجه نحو بعض الالعبني الذين 

بروزا بصورة الفتة وخطفوا األنظار إليهم من خالل 
املستويات الفنية الجيدة التي ظهروا بها وكانوا 

عالمة فارقة يف فرقهم. العب مركز شباب السنابس 
محمد عبدالكريم يعترب الالعب األكرث حصوال عىل 

الجائزة بواقع 4 مرات، وتبدو فرصته ضئيلة يف 
خطف جائزة أفضل العب للدوري خصوصا مع 

توديع فريقه للمنافسات، ويأيت خلف عبدالكريم 
3 العبني بحصولهم عىل الجائزة يف 3 مناسبات 

وهم العب مركز شباب رأس الرمان قاسم حسن، 
والعب مركز شباب جدحفص عيل العلواين، والعب 

مركز شباب سلامباد حسني عيل إبراهيم واألخري 
ودع املنافسات مع فريقه بخروجه من الدور مثن 

النهايئ. ومن الالعبني الذين حصلوا عىل جائزة 
رجل املباراة مع فرقهم يف الدور ربع النهايئ العب 
مركز شباب املحرق صاحب الخربة الطويلة جاسم 

الجنب، وزميله يف الفريق محمد عبدالعزيز، والعب 
مركز شباب السهلة الجنوبية إبراهيم عىل القصاب 

وزميله يف الفريق سيد علوي موىس، والعب مركز 
شباب النعيم عيل عبدالحسن وكل الالعبني حصلوا 

عىل جائزة رجل املباراة مرتني.

حسين علي القصاب 
العب فريق سلماباد
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)وكاالت(: يعتزم مالك مانشستتر سيتي 
اإلنجليزي، مقاضاة خافيري تيباس رئيس 
رابطتتة التتدوري اإلستتباين لكتترة القدم 
)الليجا( بعتتد اتهامه للنادي بت”التالعب 
املايل”. وقال تيباس إن مانشستتر سيتي 
وباريس ستتان جريمان “ضخا أمواال من 
خارج عتتامل كرة القدم وأنه ينبغي اتخاذ 

قرارات صارمة لوقفهام”.
وذكر ستتيتي يف بيانه “ترصيحات السيد 

تيباس جاهلة وجزء من محض خياله”.
متوقعتتا،  كان  “كتتام  البيتتان  وأوضتتح 
مانشسر سيتي ومجموعة سيتي فوتبول 
يقصتتدان املستشتتار القانوين املناستتب 

وسيترصفان بناء عىل تلك املشورة”.
واشتترت مجموعتتة “ابو ظبتتي يونايتد 
جروب” نادي مانشستتر سيتي يف 2008 
وأنفق النادي هتتذا الصيف 215 مليون 
جنيه إسرليني يف سوق انتقاالت الالعبني. 
وهاجم تيباس مؤخرا مانشستتر ستتيتي 
وستتان جريمان، وقال “احتتتاج إىل مزيد 
من املال من حقتتوق البث التليفزيوين، 
غري ذلك فإن مانشستتر سيتي سيشري 
كل الالعبتتني”. وأعلن االتحتتاد األورويب 
لكرة القدم )يويفا( أنه ليستتت لديه أي 
نية للتحقيق بنشاط مانشسر سيتي، يف 

سوق انتقاالت الالعبني.

)وكاالت(: طلتتب األملتتاين يورجن 
كلوب، املدير الفني لنادي ليفربول 
اإلنجليزي، من العبي الفريق دعم 
الربازييل فيليب كوتينيو، متوستتط 
ميدان الريدز، بعد فشل انضاممه 
إىل برشتتلونة اإلستتباين خالل سوق 

االنتقاالت الصيفية األخرية.
صتتن”  “ذا  صحيفتتة  وقالتتت 
الربيطانية إن كلتتوب ينتظر عودة 
كوتينيو للتدريبات بعد تعافيه من 
اإلصابتتة يف الظهر ومشتتاركته مع 
منتخب الربازيل يف تصفيات أمريكا 
الجنوبيتتة لنهائيتتات كأس العتتامل 
يف روسبا 2018، استتتعداًدا ملباراة 
مانشسر ستتيتي الصعبة يف الجولة 

الرابعة من الدوري اإلنجليزي.
وأوضحت الصحيفتتة أّن كلوب قد 
يطلب متتن الجامهتتري أيًضا دعم 
كوتينيتتو، رغم غضتتب بعضها من 
إرصار الالعتتب عتتىل الرحيتتل إىل 

النادي الكتالوين.
وأشارت الصحيفة إىل أّن كلوب قد 

ال يبدأ املباراة بكوتينيو أو مواطنه 
روبتترت فريمينو بستتبب رحلتهام 
الطويلتتة إىل الربازيتتل، وحتتتى ال 

يتعرضون لإلرهاق.
وكانتتت تقاريتتر صحفية إستتبانية 
يشتتعر  الالعتتب  أن  إىل  أشتتارت 
بت”االشتتمئزاز” من إدارة ليفربول، 
ويفكر يف التمرد مجدًدا عىل ناديه، 

وعدم املشاركة يف دور املجموعات 
بتتدوري أبطتتال أوروبا، أمتتاًل منه 
يف االنتقتتال لربشتتلونة ختتالل فرة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأعلن النادي اإلنجليزي عن قامئته 
لدوري أبطال أوروبتتا، وظهر فيها 
اسم كوتينيو، حيث يلعب ليفربول 
يف مجموعتتة تضم أيًضا إشتتبيلية 

وسبارتاك موسكو وماريبور.
عىل  صعيد آخر، رد كريس كوملان، 
املديتتر الفني ملنتختتب ويلز، عىل 
مختتاوف كلوب بشتتأن استتتدعاء 
بينجامني وودبتترين، العب الريدز، 

لصفوف التنانني رغم صغر سنه.
وقتتال كومان يف ترصيحتتات نقلها 
موقع ستتبورتس كيدا “كلوب كان 

يرى أّنه من املبكر إرشاك وودبرين، 
البالغ 17 عاما متتع منتخب ويلز، 

ولكني أختلف معه”.
وأضاف “الالعب سجل هدًفا رائَعا 
يف مشاركته األوىل، لكنني مل أرغب 
يف أن أبتتدأ بتته أساستتيا يف مبارايت 
النمستتا ومولدافيتتا وفضلت عدم 

إرشاكه ملدة 90 دقيقة”.

وتابتتع كوملتتان “بالطبع ستتأحاول 
اختيتتار التوقيت املناستتب إلرشاك 
الالعتتب، أنتتا ال أرغب يف خستتارة 
موهبة ملستقبل منتخب التنانني”.

وسجل وودبرين، يف مشاركته األوىل 
متتع منتخب بتتالده أمام النمستتا، 
كام صنتتع هدًفا أمتتام مولدافيا يف 
تصفيات أوروبتتا املؤهلة لنهائيات 

كأس العامل يف روسيا 2018.
وكان كلتتوب، قتتد اعتترض عتتىل 
للمنتختتب  وودبتترين  استتتدعاء 
الويلزي بقوله “حقيقة أنا مندهش 
بشأن ذلك. ال أعرف تحديدا كيف 

يعترب هذا األمر طبيعيا هنا”.
يكتتون  أن  ينبغتتي  “ال  وأضتتاف 
ذلتتك مبثابة نقد.. لكتتن عادة عند 
استدعاء العب عمره 17 عاما كنت 
أعتقد أنه من من املمكن االتصال 
يب، عليه التعلم والتطور والتحسن. 
األمر مستتئولية اثنني من املدربني 

اآلن”.

)وكاالت(: أكد الستتويرسي 
روجيتته فيتتدرر، أنه أخفى 
الشتتكوك املزعجتتة حتتول 
مستواه، خالل بطولة أمريكا 
املفتوحة، التتتي ودعها من 
أمام  الثامنية بخسارته  دور 
ديتتل  ختتوان  األرجنتينتتي 

بوترو.
وأفسدت الخسارة، احتاملية 
إقامتتة مبتتاراة تاريخية بني 
فيتتدرر ونتتادال يف التتدور 
والتي  للبطولة،  النهايئ  قبل 
كانتتت ستتتكون األوىل من 

نوعها يف هذه البطولة.
وقال فيتتدرر “كانت بطولة 
صعبة. كنت أفكر يف مباراة 
ديل بوترو وليس يف مواجهة 

نصف النهايئ”.
وأضتتاف “كنت أعلتتم انها 

ستتتكون مباراة صعبة. لقد 
كافحت كثريا خالل البطولة 

للتفكري يف أبعد من ذلك”.
وأكتتد “بالطبع هتتذا يشء 
محتتزن، ولكن ديتتل بوترو 
يستتتحق أكتتر متتن ذلك. 

رصاحة أشتتعر أنه ال يوجد 
متتكان يل يف التتدور قبتتل 

النهايئ”.
وأوضتتح فيتتدرر “الطريقة 
التتتي لعبتتت بهتتا، مل تكن 
جيدة بصورة كافية يف رأيي 

للفوز بالبطولة. األفضل كان 
خروجي وأن يحظى شخص 
بشكل  للعب  بالفرصة  آخر 

أفضل مني”.
للغايتتة  “ستتعيد  وأضتتاف 
بوصتتويل لتتدور الثامنيتتة ، 
لذلتتك لستتت حزينتتا من 
بوترو،  أمام ديل  الخستتارة 
ألنها كانتتت انطالقة جيدة 
هتتذا العتتام. لستتوء الحظ 
واجهتتت العبتتا كان أفضل 

مني اليوم”.
وقال فيدرر، أنه ستتيحصل 
عىل راحة ألسابيع قليلة قبل 
اللعتتب يف البطولتتة األوىل 
لكأس ليفر، نهاية ستتبتمرب 
الجاري، وهي مسابقة تقام 
عىل نفس نهج بطولة كاس 

رايدر.

مانشستر سيتي يقاضي رئيس الليجا

كلوب يطالب بدعم كوتينيو

ديل بوترو األفضل  الفرصة األخيرة للهروب  
)وكاالت(: يكتنف الغموض مصري 

اإلسباين دييجو كوستا، مهاجم تشيليس 
اإلنجليزي، بعد توتر عالقته مع أنطونيو 

كونتي مدرب البلوز، وإدارة الفريق.
وذكرت صحيفة “ذا صن” الربيطانية 

أن كوستا عاد إىل لندن، وحاول تهدئة 
األمور مع اإليطايل أنطونيو كونتي، 

ليضمن العودة للمشاركة مع تشيليس 
بعد فشل انضاممه لصفوف أتلتيكو 

مدريد اإلسباين. وأوضحت الصحيفة أن 
تشيليس استمر يف تهميش كوستا وأن 
كونتي ال يرغب يف بقاء الالعب، كام 
أنه خرج من قامئة الفريق يف دوري 
أبطال أوروبا، ولذلك فقد يرغب يف 

االنضامم لصفوف بشكتاش الريك عىل 
سبيل اإلعارة. وأشارت الصحيفة إىل أن 
سوق االنتقاالت يف تركيا سيغلق اليوم 

الجمعة، ولذلك يبذل بشكتاش قصارى 
جهده إلمتام الصفقة مستغال أنها 

الفرصة الوحيدة أمام كوستا للرحيل عن 
“ستامفورد بريدج”.

تعويض زيدان
)وكاالت(: دفع ريال مدريد اإلسباين، ما 

يقرب من 75 مليون يورو، خالل عام 
2001، الستقدام الفرنيس زين الدين 

زيدان، قادما من يوفنتوس، فيام عرف 
وقتها باسم “الصفقة التاريخية”.
ورد زيدان، الدين لناديه املليك، 

بعدما جمع له إيرادات خالل 18 
شهرا، تفوق قيمة الصفقة التي دفعها 
الريال، للحصول عىل خدماته كالعب 
قبل 16 عاما. واستلم زيدان تدريب 
ريال مدريد منتصف موسم -2015

2016، وقاده للفوز بلقب دوري 
األبطال، ليحصد النادي اإلسباين تحت 
إدارته 29.5 مليون يورو من املشاركة 

األوروبية، وأعاد املدرب الفرنيس الكرّة 
املوسم املايض، ونال اللقب القاري 

حاصدا 54.2 مليون يورو.

ثقة أستراليا
)وكاالت(: يستضيف ملعب سيدين 

األوملبي، مباراة أسراليا ضد سوريا، يف 
إياب ملحق التصفيات اآلسيوية لكأس 
العامل لكرة القدم. وفشلت أسراليا يف 

التأهل مبارشة إىل مونديال روسيا، بعد 
فوزها 1-2 عىل تايالند يف املباراة األخرية 

يف ملبورن، الثالثاء املايض.
وتغلبت السعودية 0-1 عىل اليابان 

متصدرة املجموعة الثانية، لتضمن التأهل 
مبارشة وتجرب أسراليا عىل خوض ملحق 

التصفيات ضد سوريا.
وقال ديفيد جالوب، الرئيس التنفيذي 

لالتحاد األسرايل يف بيان أمس الخميس 
“نشعر بخيبة أمل لعدم التأهل مبارشة 

لكننا واثقون من أننا نستطيع التأهل إىل 
روسيا”.

وتابع “منلك الخربة يف هذه املواجهات”.

فاردي ال يستبعد الرحيل
)وكاالت(: أملح جيمي فاردي، مهاجم 

ليسر سيتي، إلمكانية مغادرة الدوري 
اإلنجليزي بعد فشل انتقاله لتشيليس 
وأرسنال خالل صيفي 2016 و2017.

وقال فاردي يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “مرو” الربيطانية: “أنا أشعر 
دامئا بأنني بعمر 21 عاما وليس 30، 

ولذلك فإن املستقبل أمامي”.
وتابع “رمبا أفكر يف االحراف خارج 

الدوري اإلنجليزي، فهذه تجربة 
جديدة وستطور كثريا من قدرايت، وإذا 

وصل يل عرضا مناسبا قد أوافق عىل 
الرحيل”.

وحاول نادي أرسنال ضم فاردي يف 
صيف 2016 بعدما قاد الثعالب للفوز 

بالدوري اإلنجليزي للمرة األوىل يف 
تاريخه، إال أنه رفض الرحيل عن ليسر 

سيتي.
كام رغب اإليطايل أنطونيو كونتي، 

املدير الفني للبلوز، التعاقد معه خالل 
سوق االنتقاالت الصيفية األخرية، ولكن 

الصفقة فشلت. 

)وكاالت(: اعرف الحارس 
التشييك املخرضم، بير تشيك، 
بأن فريقه الحايل، أرسنال، ال 

ميلك نفس العقلية التي ميلكها 
مدربه السابق يف تشيليس، 

جوزيه مورينيو، والذي يدرب 
حالًيا مانشسر يونايتد.

ويعتقد تشيك أن عقلية أرسنال 
بدأت تتغري، لكنها حتى اآلن 
مل تصل إىل ما جلبه مورينيو 

لتشيليس، للمرة األوىل يف عام 
.2005

وقال تشيك، يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “مرو” الربيطانية: 

“عندما انضم مورينيو لتشيليس 

من بورتو، أحرض اليشء الرئييس، 
حيث جاء من ناٍد مل يكن مقبواًل 
أن ينهي املوسم يف املركز الثاين”.

وأضاف: “لقد جلب نفس اليشء 
لتشيليس، فهو ال ُيفكر إال يف 

الفوز مهام كان الثمن، إنه يكره 
التعادل، إذا عدنا لغرف املالبس 

بتعادل، كان من املعروف أنه 
لن يكون راضًيا”.

وتابع حارس البلوز السابق: 
“لقد كان يقول لنا إنه يريد 

أن نحافظ عىل فوزنا 0-1، أو 
توسيع الفارق إىل 0-5، بغض 

النظر عن الكيفية، مورينيو دامئًا 
يريد النتيجة”.

وأردف تشيك: “الفلسفة يف 
أرسنال تعارض هذا األمر متاًما، 
إنهم ال يريدون الفوز بأي مثن، 

بل يريدون الفوز بأداء جيد، 
وأعتقد أن هذا بدأ يتغري اآلن يف 

نهج النادي”.
وواصل: “نعم، كام قال يورجن 
كلوب يوًما ما، إننا قريبون من 

املوسيقى الكالسيكية، نحن 
نلعب بجاملية، إنها فلسفة 
متجذرة يف الحمض النووي 
ألرسنال، نرفض اللعب دون 
طريقة جميلة، وهذا يجري 

متريره من جيل آلخر”.
وأضاف: “أعتقد أننا أوجدنا 

توازًنا جيًدا يف األسابيع األخرية 
من املوسم املايض، والفكرة 
الرئيسية اليوم هي مواصلة 

السيطرة عىل املباراة، مبا يف ذلك 
تأمني دفاعاتنا”.

واختتم الحارس بقوله: “عندما 
وصلت إىل أرسنال، قلت يف 

نفيس إن النادي مل يفز بالدوري 
منذ سنوات طويلة، حسًنا، أريد 
أن أكون الشخص الذي يساعده 
عىل الفوز باللقب.. حلمي اليوم 

هو الفوز بكل يشء ممكن مع 
أرسنال، لكن ال أعتقد أنني 

سأكون هنا لعرش سنوات، مثلام 
فعلت مع تشيليس”.

فلسفة أرسنال تناقض عقلية مورينيو

خوان ديل بوترو وروجيه فيدرر

خافيير تيباس

يورجن كلوب وفيليب كوتينيو



ال�س���جائر  اأن  درا�س���ات  اأف���ادت 
الإلكرتوني���ة رمبا �س���اعدت نحو 18000 
�س���خ�ص يف اجنل���رتا عل���ى التوقف عن 
التدخ���ن العام املا�س���ي واأنه ل توجد 
اأدل���ة عل���ى اأي اأعرا����ص جانبية خطرية 

ل�ستخدامها لفرتة ت�سل اإلى عامن.
وحلل باحثون يف جامعة يونفر�س���تي 
املتعلق���ة  البيان���ات  اآخ���ر  لن���دن  كول���دج 
بالتدخ���ن والإق���اع عنه يف اجنل���رتا، ورغم اأن 
فريق الباحثن مل يجد دليا مبا�رشا على اأن ال�سجائر 
الإلكرتونية �سجعت مزيدا من املدخنن على اتخاذ قرار حماولة 
التوقف اإل اأنهم تو�سلوا اإلى اأنه مع زيادة ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية 

زاد عدد املدخنن الذين جنحوا يف الإقاع عن هذه العادة.
واأف���اد حتلي���ل علم���ي اآخ���ر اأن حج���م الأدلة املتوفرة ب�س���كل عام ب�س���اأن ال�س���جائر 
الإلكرتونية ت�س���ري اإل���ى قدرتها على م�س���اعدة النا�ص على التوقف ع���ن التدخن دون 

التعر�ص لآثار جانبية خطرية.

إلكترونية

السبانخ

يرغب اجلميع باأ�سلوب حياة �سحي ومتوازن، 
يتخلل���ه وجب���ات �س���حية و متارين ريا�س���ية يف 

�سبيل احل�سول على ج�سم �سحي.
لك���ن البع�ص يجد �س���عوبة يف حتقيق ذلك 
اأثناء العمل ل�ساعات طويلة قد متتد من ال�ساعة 
التا�سعة �س���باحاً و حتى اخلام�س���ة اأو ال�ساد�سة 
م�س���اء. فما هو ال�س���بيل لتحقيق ه���ذه املعادلة 

ال�سعبة يف خ�سم الدوام اليومي الطويل؟
الع���ام  املدي���ر  �س���كوت،  مي�س���يل  تق���دم 
ل�س���توديو ريا بيات�ص، جمموعة من الن�س���ائح 
الرئي�س���ة لكل من يعمل ل�ساعات طويلة و ذلك 
يف �س���بيل التخل�ص من اأ����رشار اجللو�ص الطويل 
وا�س���تغال �س���اعات العمل بال�س���كل الأف�س���ل 

لأج�سامنا.

• طريقة الجلوس
تب���داأ �سل�س���لة الن�س���ائح باأهم نقطة 

وهي طريقة اجللو�ص، فو�سعية 
اأبعادا  اليومية حتمل  اجللو�ص 

فاإن  اأج�س���امنا.  عل���ى  عديدة 
اجللو����ص  و�س���عية  كان���ت 
الرتاخ���ي دون  قائمة عل���ى 
ا�س���تقامة الظهر، فاإن ذلك 
من �ساأنه اأن يزيد من ن�سبة 

التعر����ص لآلم بالظه���ر 

قد تتطور لت�س���بب الفتق اأو الدي�س���ك، كما قد 
يوؤثر ذل���ك على الرتكيز و اله�س���م و ارتفاع يف 
�سغط الدم، لذا يجب اجللو�ص بطريقة ي�ستقيم 

بها الظهر.

• الجلوس الطويل
يف بع����ص الأحي���ان ق���د ل تك���ون امل�س���كلة 
يف اجللو����ص اخلاط���ئ بقدر ما ه���ي يف اجللو�ص 
الطوي���ل، فقد حتمل هذه الع���ادة اأ�رشاًرا عديدة 
على اجل�س���م، منها اأ�رشار ج�سدية و اأخرى نف�سية 
مث���ل التوتر و الكتئاب و ال�س���منة و ال�س���كري 

واأمرا�ص القلب و الأوعية الدموية.

• كيفية الجلوس
اأم���ا بالن�س���بة لكيفي���ة اجللو����ص بالطريقة 
التالي���ة، فتق���ول �س���كوت باأنه يج���ب اجللو�ص 
ب�س���كل قريب من طاولة املكت���ب بحيث تكون 
القدمن على الأر�ص ب�سكل منب�سط والركبتن 
على م�ستوى اأ�سفل احلو�ص مبقدار ب�سيط. 
كم���ا يجب عل���ى الر�س���غن و الأك���واع اأن 
يكون���ا عل���ى زاوي���ة مريحة بحي���ث يبقى 
الكتفن مرتاحن دون جهد كبري عليهما. 
فيج���ب  الكمبيوت���ر  ل�سا�س���ة  بالن�س���بة  و 
اأن تك���ون مقابل���ة لاأع���ن ومرتفع���ة قليلة 
ع���ن م�س���توى النظر حتى ل تنظ���ر الأعن 

لاأ�سفل طوال الوقت. 

• الحركة الدائمة
جتنب اجللو����ص لفرتة طويلة اأم���ر �رشوري، 
ل���ذا يجب التحرك كل 20 دقيقة حتى واإن كانت 
ح���ركات ب�س���يطة مثل مت���دد اجل�س���م اأو العمود 
الفقري اأو الذراعن. كما يجب امل�سي على الأقل 
كل �س���اعة و لو مل�س���افة ب�س���يطة حول املكتب 
اأو اأثن���اء التح���دث على الهات���ف.  ميكن التذكري 

بامل�سي عن طريق �سبط املنبه كل فرتة.
ت�س���يف �س���كوت اأن العديد من���ا يعاين من 
�س���اعات العمل الطويلة و التي قد متتد لت�س���ع 
�س���اعات متوا�س���لة، لكن يجب احلر�ص ب�س���كل 
كب���ري على احلرك���ة الدائم���ة و اإن كانت ب�س���كل 

ب�سيط.
ن�س���يحتها جلميع املوظفن ب���دوام طويل: 
حاولوا التح���رك اأو التمدد و اأنت جال�س���ون على 
املقع���د اإذا مل يتوف���ر لك���م الوق���ت للن���زول اأو 
للم�س���ي كل �س���اعة. كما يجب �رشب املاء ب�سكل 
دوري اإل���ى جانب تن���اول الأطعمة ال�س���حية لأن 
الوجبات ال�رشيعة يزداد �رشرها مع انعدام احلركة 
و اله�س���م ال�رشيع، كما قد ت�س���بب اأمرا�ساً ميكن 

جتنبها ب�سكل ب�سيط.

الطماطم
اأن  اإل���ى  جدي���دة  درا�س���ة  تو�س���لت 

اأن  ميك���ن  يومًي���ا،  الطماط���م  تن���اول 
يوؤدي اإل���ى اإنقاذ الفرد من الإ�س���ابة 
ب�رشطان اجللد، حيث ميكن للمركبات 
امل�س���وؤولة عن �س���بغة اللون الأحمر 
ال�س���اطع له���ذه الفاكه���ة، يف البح���ر 

الأ����رشار  م���ن  حتم���ي  اأن  املتو�س���ط، 
الفتاك���ة الناجمة عن اأ�س���عة ال�س���م�ص، 

واأظه���رت جترب���ة عل���ى الفئ���ران اأن تلك 
الفئ���ران الت���ي كان نظامها الغذائ���ي اليومي 

عب���ارة عن م�س���حوق الطماط���م، وهي متاح���ة يف حمات 
ال�س���وبر ماركت، قد تقل�س���ت اأورامهم، فعندما تنت�رش �رشطانات 

اجللد يف الب�رش، وهو م�س���ابه وراثًيا ملثيله عند الفئران، ميكن اأن ت�س���بح قاتلة 
ومن ال�سعب عاجها.

واأظه���رت الدرا�س���ة الأخ���رية اأن الطماطم احلم���راء وحده���ا، الغنية مبادة 
الكاروتينات، كان لها تاأثري كبري ي�ساعد على تقلي�ص الأورام.

اأ�س���ار املركز الأملاين ملعلومات 
امل�س���تهلك اإلى اأن اأوراق ال�سبانخ، 
ال�س���ائد،  العتق���اد  عك����ص  عل���ى 
لي�ست “معجزة احلديد”، رغم اأنها 
غنية به. واأو�س���ح املركز الأملاين 
ال�س���بانخ  م���ن  غ���رام   100 اأن كل 

م���ن  4 ملليغرام���ات  حتت���وي عل���ى 
احلديد، وقد تكون هذه الن�س���بة اأربعة 

اأ�س���عاف ما يتوافر مث���ًا يف الكرنب الأحمر 
اأو اخل����ص اأو الكرف����ص. واأ�س���اف خ���راء التغذية 

الأملان اأن اأوراق ال�س���بانخ حتتوي اأي�س���اً على العدي���د من الفيتامينات 
الأ�سا�س���ية الأخرى، مثل حام�ص الفوليك، والبيوت���ن، وفيتامن “ب6” وفيتامن 

“ج” وبروفيتامن “اأ”.
وحتت���وي اأوراق ال�س���بانخ اأي�س���اً على م���واد نباتي���ة ثانوية، منها ال�س���ابونن 
واللوتن والبيتا كاروتن املهمة للجلد والعن، كما اأن اللوتن يعتر من العنا�رش 

املهمة ل�سحة العن، ويعمل ال�سابونن على تنظيم عملية اله�سم.

اأظهرت درا�س����ة جديدة اأن عظام الأطفال الذين ي�س����اهدون التلفزيون كثريا قد تنم����و بكثافة اأقل اأثناء تلك 
ال�سنوات املهمة واأنهم ي�سبحون اأكرث عر�سة له�سا�سة العظام وك�رشها خال حياتهم نتيجة لذلك.

وذك����ر باحثون يف دورية العظام والأبح����اث املعدنية اأن كثافة العظام لدى الأطف����ال واملراهقن الذين مت 
تتبع حالتهم حتى �س����ن 20 عاما عندما ت�س����ل كثافة العظام اإلى اأق�سى حد لها كانت اأقل يف هذه ال�سن كلما زاد 

عدد �ساعات جلو�سهم اأمام التلفزيون يف الطفولة.
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ب���دء ف�س���ل اخلري���ف  م���ع 
بر�س���ح يف  الكث���ريون  ُي�س���اب 
احلل���ق.  يف  واحتق���ان  الأن���ف 
ويت�س���اءل الكث���ريون هل هذه 

اأعرا�ص نزلة برد اأم اإنفلونزا؟
الأمل���اين  ويق���دم املعه���د 
للجودة والقت�سادية يف القطاع 
ال�س���حي الفرق بن نزلة الرد 

والإنفلونزا فيما يلي:
ن���زلت  تتط���ور  التط���ور: 
ال���رد ب�س���كل خف���ي، يف ح���ن 
تتط���ور الإنفلونزا ب�س���كل اأكرث 
�رشعة وقوة، لذا �رشعان ما ي�سعر 
مري�ص الإنفلونزا بتعب �سديد.

هل تعرف الفرق بين نزلة البرد واإلنفلونزا؟

ك�سفت العديد من الأبحاث اأن ال�ستحمام 
يف ال�س���باح ي�ساعد على زيادة خ�سوبة الرجل، 
حيث اإن ال�ستحمام مباء بارد يف ال�سباح يحفز 
اجل�س���م على اإنت���اج كميات اأكر م���ن هرمون 
الت�ستو�س���تريون، وي�ساعد اأي�ًس���ا على زيادة 

معدل اإنتاج احليوانات املنوية.
عل���ى  �س���باًحا  ال�س���تحمام  وي�س���اعد 
ال�س���تيقاظ والإفاقة، اإذ وج���د خراء النوم اأن 
ذلك يزيد م���ن طاقة الفرد ومن درجة اليقظة 
لديه، خا�س���ًة اإذا فاجاأ ال�س���خ�ص ج�سده باملاء 
الب���ارد يف نهاي���ة ا�س���تحمامه فيما وج���دوا اأن 
ال�س���تحمام لي���ًا قد يكون �س���بًبا يف م�س���كلة 
الأرق، اإذ يبق���ي ال�س���خ�ص م�س���تيقًظا لف���رتة 

اأطول.

هذا ما يحدث للجسم عند االستحمام صباحًا

����عور باخلجل بن الأطفال،  ينت�رش ال�سَّ
يف  خ�سو�س����اً  خج����ول،  بطبع����ه  ف����ل  فالطِّ
ة او احلفات والزِّيارات  الجتماعات الأ�رشيَّ
اأو عند مقابلة �سخ�ص غريب، فذلك �سلوك 
طبيع����ي، ولكن هناك بع�����ص الأطفال قد 
ي�س����يبهم اخلج����ل حتى بن اأف����راد اأ�رشهم 
وذويه����م واأ�س����دقائهم واملقرَّبن اإليهم 
ة، والت����ي ق����د  اأ�س����به باملر�س����يَّ ب�س����ورة 
ت�سبب على املدى البعيد بع�ص امل�ساكل 
يف مواجه����ة املجتم����ع ومواجه����ة حياته����م 
هات يطرحن  ة، والكث����ري من الأمَّ الجتماعيَّ
وؤال: كيف ميكن لطفلي التخلُّ�ص  هذا ال�سُّ

من اخلجل؟
التخلُّ�ص من اخلجل املفرط ي�أتي من 
التَّجارب، وك�����رش قاعدة املواقف املحرجة، 
اعة عن  واأخذ اخلطوة للخروج من تلك الفقَّ
ة خطوات ميكنك التَّعامل بها مع  طريق عدَّ

طفلك، وتتمثَّل يف ما يلي:
����خرية:  *التخلُّ�ص من اخلوف من ال�سُّ
اأك����رث امل�س����اعر، الت����ي تزيد م����ن اخلجل، 

����ل يف اخل����وف م����ن �س����خرية الآخرين،  تتمثَّ
لذلك عليك تدري����ب طفلك على التخلُّ�ص 
����عور عن طري����ق التَّنبيه على  من ذلك ال�سُّ
بدعم����ه  يقوم����وا  اأن  واأ�س����دقائه  اأخوت����ه 
وت�س����جيعه حتى اإن كان فعله �سخيفاً، كما 
عليك دفعه خلو�ص جتارب اأكرث، والتَّنبيه 
اأنَّ �س����خرية الآخرين يف بع�ص الأوقات قد 
تكون نتيج����ة اإعجابهم ب����ه اأو تكون دافعاً 

له للنَّجاح.
اأف����كاره ورغبات����ه: الأطفال  *احرتام 
ق����ة يف اأنف�س����هم م����ن خال  يكت�س����بون الثِّ
اأ�رشه����م، وم����ن الأخط����اء، التي تق����ع فيها 
م����ن  ����خرية  ال�سُّ ه����ات،  الأمَّ م����ن  العدي����د 
اأبنائه����ن، فعندم����ا ت����رى الأم م����ن طفلها 
حديثاً اأو �س����لوكاً ل ينم ع����ن الذَّكاء، تقوم 
بال�س����تهزاء به، وهو اأمر غاية يف اخلطورة، 
فل حت����ت دائ����رة انعدام  فه����و ي�س����ع الطِّ
امة اخلجل، لذلك  ق����ة، مما يدخل����ه يف دوَّ الثِّ
ناء علي����ه وتطوير  عليك دعم طفل����ك والثَّ

اأفكاره بدلً من ال�ستهتار بها.

*خو�����ص جت����ارب اأك����رث: لع����لَّ اأكرث 
الأم����ور، الت����ي تك�رش حاجز اخلج����ل، الإقدام 
عل����ى عمل م����ا يخج����ل امل����رء من����ه، ولكن 
بع����ي ه����ذا الأ�س����لوب خط����وة  اح����ذري، واتَّ
بخطوة، على �س����بيل املثال: اإذا كان لدى 
طفلك �س����عور باخلج����ل يف النُّ����زول لركة 
����باحة مع زمائه، فبدلً من دفعه اإليها  ال�سِّ
غ�س����باً، اطلب����ي م����ن وال����ده اأن يرافقه اأو 
اأح����د اأخوته داخل امل�س����بح، فذلك �س����وف 
يزي����د من ثقته، وبعد ذل����ك يبداأ بالتَّعامل 
ريقة يف  بعي تل����ك الطَّ مبفرده، وهك����ذا اتَّ

املواقف الأخرى.
*تقبُّ����ل انتق����اد الآخري����ن: ليك�س����ب 
طفل����ك ثقت����ه يف نف�س����ه، علي����ه اأن يتقبَّل 
انتق����اد الآخري����ن، وهن����ا ياأت����ي دورك باأن 
تقوم����ي ب�����رشح فوائ����د النتقاد ل����ه، فقد 
يك����ون دافع����اً م����ن اأج����ل تطوير �س����لوكه، 
وتعلُّم جم����الت جديدة، وميكن����ك اإعطاءه 
بع�ص النَّماذج على �سخ�س����يَّات تعرَّ�ست 

ملواقف وجعلتها يف �ساحلها.

طرق الجلوس الصحية لموظفي الدوام الطويل

كيف تتعاملين مع 
طفلك الخجول؟
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تعاق���دت النجم���ة روبي، على امل�شارك���ة يف بطولة فيلم 
“عيار ن���اري” للمخرج ك���رمي ال�شناوي، ومن املق���رر اأن تبداأ 
ت�شوي���ر اأولى م�شاهدها فيه مطلع اأكتوب���ر املقبل. وي�شارك 
يف بطول���ة الفيلم، كل م���ن: اأحمد الفي�ش���اوي، حممد ممدوح، 

وج���ار اختيار باقي اأبطال���ه، وهو من تاألي���ف هيثم دبور. ويف 
�شياق خمتلف، تنتظر روبي عر�ض فيلمها اجلديد “الكنز” يف 
مو�شم عيد الأ�شحى، والذي تقدم فيه دوًرا خمتلًفا عن �شابق 

اأدوارها، حيث تعول عليه يف حتقيق نقلة فنية جديدة لها.
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 1380
ي��ل��ح��ق��ون  ال�����رو������ض   
بالتتار  �شاحقة  هزمية 
كوليكوفو،  معركة  يف 
املعركة  ه��ذه  وك��ان��ت 
ب��داي��ة ان��ه��ي��ار ال��دول��ة 
اآ����ش���ي���ا  يف  ال����ت����رتي����ة 

الو�شطى.

 1760
 اجل�����رال الإجن��ل��ي��زي 
ج��ي��ف��ري اأم��ه��ري�����ش��ت 
ي��ت��م��ك��ن م����ن اإحل�����اق 
ه�����زمي�����ة ع�������ش���ك���ري���ة 
يف  الفرن�شية  بالقوات 
فرن�شا  اأج��ر  مم��ا  كندا 
على التنازل عن مدينة 
م��ون��رتي��ال اأه����م م��دن 

كندا ل�شالح بريطانيا.

 1937
ت�شت�شيف  ���ش��وري��ا   
ملناق�شة  عربي  موؤمتر 
ق�شية فل�شطني يف ظل 
تزايد الهجرة اليهودية 
بريطانيا  برعاية  اإليها 
ح�شلت  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
النتداب على  على حق 

فل�شطني.

 1941
النازي  احل�شار  بداية   
مل���دي���ن���ة ل��ي��ن��ي��ن��غ��راد 
يف  وذل���ك  ال�شوفيتية 
احلرب العاملية الثانية.

 1943
ت��ع��ل��ن  اإي����ط����ال����ي����ا   
ا���ش��ت�����ش��الم��ه��ا ب����دون 
احلرب  يف  �رشط  اأو  قيد 

العاملية الثانية.

مسافات

البحرينية شموخ: “مثل ظلك”.. رومانسية

    الفيلم البحريني “مكان خاص جدا” في المجر 

حليمة بولند تقتحم 
البرامج السياسية

مزيح����ًة ال�شتار ع����ن اأنها فرغت قبل قليل من ت�شجي����ل اأغنية “مثل ظلك”، 
ك�شفت املطربة البحرينية �شموخ عن اأن الأغنية التي تعتزم اأن ت�شجلها بطريقة 

الفيديو كليب، تتخذ طابعاً رومان�شياً.
الفنان����ة �شموخ اأكدت، يف ت�رشيح ملوقع ال����راي الكويتية اإنها تتمنى لهذه 
الأغني����ة اأن تلق����ى اأ�ش����داء اإيجابية لدى اجلمه����ور اخلليجي، م�ش����رة اإلى اأن من 
ن�شجت كلماتها ه����ي ال�شاعرة �شمر البحرينية، فيما �شاغ اأحلانها امللحن عبا�ض 

الأمري، وهي من توزيع �رشاح الأمري.
وعن ق�شة الأغنية، قالت �شموخ اإن “مثل ظلك” حتمل الطابع الرومان�شي، 
وه����ي تعِر ع����ن احلب املحِل����ق الذي تكن����ه الع�شيق����ة لع�شيقه����ا، حيث ت�شف 
م�شاعره����ا له، وتتنقل مقاطعها بني م�شاع����ر املحبة اجلارفة والقلب الذي يكاد 
يط����ري من ف����رط الفرح باحلبيب، وال�شغف به، ويف الوق����ت ذاته يذوب من �شدة 
ال�شتياق له والوله عليه، وا�شفة العاطفة التي تهيمن على اأجواء الأغنية باأنها 

اأقرب اإلى احلب اجلنوين.
وعن اإمكانية ت�شويرها بطريقة الفيديو كليب، ذكرت اأنها بالفعل �شتعمل 
عل����ى ت�شويرها خالل الأي����ام املقبلة، م�شتغل����ًة الفرتة التالية لعي����د الأ�شحى، 

متوقعًة اأن يزيد ت�شويرها من اإعجاب اجلمهور بها.

ما ال تعرفونه عن حياة إليسا الشخصية

لطاملا �شكل����ت الفنانة اإلي�شا حال����ة خا�شة يف الو�شط 
الفن����ي، خ�شو�ش����اً اأنه����ا �ش����ارت عل����ى خط����ى ثابت����ة منذ 
ا�شرتاكه����ا يف برنامج اله����واة “ا�شتوديو الف����ن” يف اأوائل 
ت�شعينيات القرن املا�شي وحتى الآن... وباتت من اأف�شل 
الفنان����ات يف العامل العرب����ي بف�شل ذكائه����ا واختياراتها 
الفنية التي لطامل����ا اأحدثت �شجة كبرة وُخلدت يف ذاكرة 

جمهورها على مدى �شنني طويلة.
لك����ن الي�شا م����ن املع����روف عنه����ا اأنها تبع����د حياتها 
ال�شخ�شية ع����ن و�شائل الإعالم واجلمه����ور، ول ت�شتعر�ض 
الكثر من تفا�شيل يومياتها كما اعتدنا على جنوم غرها. 
و�شنعر�����ض يف هذا ال�شياق، بع�ض املعلومات اخلا�شة بها 
والت����ي ل يعرفها اإل قل����ة قليلة من اجلماه����ر: بدايًة هي 
مواليد العام 71 )45 �شن����ة(، ُولدت يف منطقة دير الأحمر 
اللبنانية لأب لبناين ُيدعى زكريا خوري حيث غنت له اأغنية 
موؤث����رة حملت ا�شم����ه تخليداً لذك����راه، واأم �شورية، ولديها 

�شقيقتان وثالثة اأ�شقاء.
الفنان����ة اللبناني����ة املعروف����ة بتكرار ثيابه����ا، حا�شلة 
على اإج����ازة جامعي����ة يف اخت�شا�ض العل����وم ال�شيا�شية من 
اجلامع����ة اللبنانية. اأما عن اأول بلد زارته فهو �شوريا، وعن 

 .Honda Civic اأول �شي����ارة ا�شرتته����ا فكانت من ن����وع
وك�شفت النجمة املعروفة من قبل اأن م�شمم الأزياء الأحب 
اإلى قلبها هو امل�شمم العاملي ايلي �شعب، وهذا ما ُيف�رش 
تعاونه����ا الدائم معه. ويف قائمة مف�شالتها، فطبقها الذي 
حتبه هو “ال�شي�ض برك”، فيما عطرها املف�شل اأي�شاً فهو 
 The alchemist كما اأن كتاب ،Van Cleef & Arpels
Beaut -“  ااء اأي�شاً يف هذه القائمة، بالإ�شافة اإلى فيلم

ful Mind”، بينما حتب الي�شا اأن تت�شوق كثراً يف متجر 
“Bergdorf Goodman” يف ولية نيويورك الأمركية.
يف �شي����اق منف�ش����ل، ن�ش����ر اإل����ى اأن الفنان����ة املثرة 
للجدل، تن�شط يف مو�ش����م ال�شيف احلايل يف حفالت كثرة 
يف ع����دة بلدان منها م�رش، فرن�ش����ا، بالإ�شافة اإلى العا�شمة 
اللبناني����ة، بروت. ول ب����د من الإ�شارة اأي�ش����اً اإلى اأنها من 
املق����رر اأن تط����رح األبومها اجلديد يف مو�ش����م راأ�ض ال�شنة. 
ونذكر من ناحية ثانية، اإلى اأن مواقع التوا�شل الجتماعي 
ق����د �شجت بعدما قيل اأن الفنان عمرو دياب قد �رشق حلن 
اإح����دى اأغنياتها، بعدما طرح اأغنية “احلى حاجة”، وقد اأثار 
ه����ذا املو�شوع بلبلة وا�شعة، خا�ش����ًة اأن الأغنية من تلحني 

دياب نف�شه.

“مسافات البالد” في عرضه الخاص..

فيلم IT.. تخلص من خوفك الداخلي أوال!
يف دعوة خا�شة من �رشكة البحرين لل�شينما، 
ح�����رشت “م�شافات الب����الد” العر�����ض العالمي 
اخلا�����ض لفيلم IT املقتب�ض من رواية للكاتب 
الأمرك����ي �شتيفن كينج بنف�����ض ال�شم والتي 
وق����ت  وحقق����ت   ،1986 الع����ام  يف  �ش����درت 
�شدوره����ا جناح����ا كب����را وف����ازت بالعديد من 
اجلوائ����ز الأدبي����ة، والذي يع����د من اأه����م اأفالم 
الرع����ب يف 2018، وتوق����ع ع����دد م����ن النق����اد 
ب����اأن حتق����ق الن�شخة اجلديدة م����ن فيلم الرعب 
والغمو�����ض والإث����ارة ال�شهر م����ن 50 اإلى 60 
مليون دولر مع افتتاحية الفيلم، خ�شو�شا اإن 

ميزانية الفيلم بلغت 45 مليون دولر فقط.
وعل����ى الرغ����م م����ن اأن اجلمه����ور يفق����د يف 
الكثر من الأحيان احلما�شة جتاه الأفالم امُلعاد 
اإنتاجها، اأو امل�شتوحاة من اأعمال فنية ناجحة، اإل 
اأن فيلم الرع����ب IT يعد واحدا من اأهم الأفالم 
يف ال�شينم����ا الي����وم وي�شارك يف بطول����ة الفيلم 
بي����ل �شكار�شجورد، وفني ولفه����ارد، وخافير 
بوت����ي، وهو من اإخراج اأن����دري مو�شيتي، وحقق 
الإع����الن الدعائ����ي الأول للفيلم رق����م قيا�شي، 

واأ�شبح الأعلى م�شاهدة خالل 24 �شاعة فقط!
موؤخرا �شاهد �شتيفن كينج الفيلم اجلديد 
مرتني قب����ل طرحه باأيام وخالل حواره مع موقع 
Bloody Disgusting ك�ش����ف موؤلف الرواية 
الأ�شلي����ة ع����ن انطباعاته الأولى بع����د م�شاهدة 
الفيل����م مو�شحا اأن����ه تفاجاأ كث����را مبدى جودة 
الفيل����م وقال كينج “كانت ل����دي اآمال متعلقة 
بالفيلم ولكنني تفاجاأت مبدى جودته وظهوره 
بهذا ال�شكل الرائع، بالطبع يختلف عن الرواية 
ولك����ن يف الوقت ذاته، يجع����ل اجلمهور مرتبطا 

بها اأكرث”.
ونظ����را لأن فيل����م IT ي�شتند اإل����ى روايته 
الأ�شلي����ة ف����اإن كين����ج �شيك����ون متحي����زاً اأكرث 
للرواي����ة ولكن يبدو اأن الأم����ر اختلف قليال بعد 
م�شاهدته للعمل اجلديد، اإذ اأ�شار كينح اإلى اأن 

الفيلم �شينال اإعجاب اجلمهور قائال “بالتاأكيد 
�شين����ال الفيلم اإعجاب اجلمهور و�شي�شتمتعون 
به، وبالن�شب����ة يل كل �شئ متعلق بال�شخ�شيات 
فف����ي ح����ال اأعجبت����ك ال�شخ�شي����ات واأحببته����ا 
واهتممت بها فاإن الهدف الرئي�شي من الفيلم 

وهو ال�شعور بالرعب �شيتحقق”.
اأب����رز  م����ن   ”IT“ ويع����ُد 
الأعم����ال الكال�شيكي����ة املث����رة 
للرع����ب يف الثقاف����ة ال�شعبي����ة. 
واأول م�شل�ش����ل ق�ش����ر مت بث����ه 
للمخ����رج   1990 الع����ام  كان يف 
واقتب�ش����ت  وال�����ض،  يل  توم����ي 
اأحداث����ه عن رواي����ة �شتيفن كنغ 
ال�شهرة وال�ش����ادرة يف 1986، 
حي����ث ا�شطل����ع مبهم����ة بطولته 
مه����رج مرع����ب كان يحم����ل معه 
بالوناُ اأحمر اللون، مثراً اخلوف 

يف نفو�����ض اأه����ايل قري����ة )ماي����ن( يف الوليات 
املتحدة الأمركية. وقد تر�شخت �شورة “بيني 
واي����ز” ال�رشي����رة يف خي����ال العديد م����ن الأطفال 
والبالغ����ني اأي�ش����اً، الذين عانوا م����ن الكوابي�ض 
ومن ث����م تغ����رت نظرتهم اإلى امله����رج، حيث 
كان����وا، فيما م�ش����ى، يرون فيه ذل����ك املخلوق 

ال����ريء الذي ل عمل له �شوى زرع البت�شامة يف 
وجوه ال�شغار والكبار.

وموؤخ����را اأعلن �شتيف����ن كينج اأن����ه �شيمنع 
الرئي�ض الأمركي دونال����د ترامب من م�شاهدة 
فيلم����ه IT، وذل����ك ردا عل����ى حظ����ر الرئي�����ض 
الأمرك����ي له م����ن ح�شاب����ه اخلا�ض ع����ر موقع 
كين����ج  يع����د  ول   .Twitter
ه����و الوحي����د ال����ذي مت حظره 
م����ن قب����ل ترام����ب، اإذ �شمت 
القائم����ة عددا م����ن الفنانني 
ممن  والنا�شطون  وامل�شاهر 
اأعلن����وا موقفهم ال�رشيح �شد 

الرئي�ض الأمركي.
وج����اء رد �شتيف����ن كينج 
على حظ����ر الرئي�ض الأمركي 
بن�����رش تغري����دة ع����ر ح�شاب����ه 
 Twitter الر�شمي على موقع

ق����ال فيها “ مت حظري م����ن قبل دونالد ترامب 
ع����ر Twitter، لذا اأنا اأمنعه من م�شاهدة فيلم 
ل   ،MR. MERCEDES م�شل�ش����ل  اأو   IT

يوجد مهرجني لك”.

ماذا قال النقاد عن الفيلم؟
اأنت����وين  ال�شينمائ����ي  والناق����د  الكات����ب 
 Entertainment Weekly- بريزني����كان 
ق����ال: الفيلم يع����د واحدا م����ن اأف�ش����ل الأفالم 
املقتب�ش����ة عن اأعمال �شتيف����ن كينج. وذكر اأن 
الفيل����م يقدم اأكرث من حكاي����ة املهرج القاتل، 
فهو ينجح يف نقل م�شاعر احلزن والغ�شب الذي 
ي�شع����ر به����ا الأطفال عن����د اكت�ش����اف اأن اأولئك 
الذي����ن من املفرت�ض اأنه����م يحبونهم، يفعلون 

العك�ض متاما.

Fandango- الناقد اإيريك ديفي�ض
و�ش����ف الفيلم باأنه خميف، ودموي، وممتع 
للغاية، اإلى جانب اأنه رومان�شي، موؤكدا: “اأ�شبح 

واحدا من اأفالمي املف�شلة هذا العام”.
 ،R واأك����د اأن ح�شول الفيل����م على ت�شنيف
منا�شب للغاي����ة وحرره من الكث����ر من القيود 

التي تفر�ض على هذه النوعية من الأفالم.

Nerdist- دان كي�شي
قال اإن����ه فيلم خميف ب�ش����كل رائع، ويعود 
ذل����ك اإل����ى فري����ق العم����ل العظي����م، والأحداث 
املمتع����ة، م�ش����را اإل����ى اأن الإح�شا�����ض بالرعب 
�شيظل م�شيطر عليك بعد عودتك اإلى املنزل.

ال�شحافية را�شيل هاين 
الفيل����م جنح يف احلفاظ عل����ى روح الرواية، 
ولكن����ه ا�شتط����اع اأي�ش����ا اأن يخلق �ش����يء جديد 
ممي����ز. لفت����ة اإلى اأن����ه خليط رائع ب����ني الرعب 

واملتعة.

    BUZZ      
أحداث

تخّطط من���ذ مدة لإيجاد �ش���يء جديد يلون 
حياتك العاطفية الرتيبة 

تتخل����ض م���ن الكث���ر م���ن العوائ���ق التي 
تعرت�ض طريقك 

ت���راودك فكرة التخل�ض م���ن الوزن الزائد، 
وهذا �شيء جيد

لقاء رومان�شي مع ال�رشيك يغمرك بال�شعادة 
وين�شيك همومك 

ل ترتك نف�شك اإلى اللحظة الأخرة ملراجعة 
الطبيب 

ال�رشاحة وال�شدق هما املفتاح لدخول قلب 
ال�رشيك واحلبيب 

اإذا  ل�شيم���ا  املفي���دة،  الأن�شط���ة  تتع���دد 
مار�شتها مع بع�ض الأ�شدقاء

ل تكرث من �رشب املياه الغازية يف اأثناء 
تناول الطعام

حني تفر�ض الغرة نف�شها فاإنها قد تف�شد 
العالقة

تقوم بن�شاط كبري على م�شتوى الت�شالت 
وتبادل املعلومات 

ك���ن حري�شاً على �رشب املي���اه يومياً، فهذا 
اأف�شل لكليتيك

ع�شق���ك الكبري لل�رشيك يجعل���ك تتخّلى عن 
الأ�شياء التي حتبها 
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ي�شارك الفيل���م البحريني “مكان خا�ض جدا 
“ للمخرج جمال الغيالن يف مهرجان التالل ال�شبع 
يف مدين���ة كوملو باملجر لالفالم الق�شرة والذي 
�شينطل���ق بتاري���خ 18 �شبتم���ر اجل���اري، وم���ن 
املنتظر اأن يتواجد املخرج الغيالن يف املهرجان 
مبعية املخرج البحرين���ي عمار الكوهجي. الفيلم 
من بطولة ن�شائية كاملة، حيث ت�شارك 13 فتاة، 
وه���ن: يف ال�رشق���اوي، وملي���اء ال�شوي���خ، و�شمية 
اخلنة، واإلهام علي، فتحية نا�رش، خلود البلو�شي، 
عبري، ون�رشين �رشي���ف، ومرام عبدالعزيز، و�شدابة 
عب���داهلل، �رشيف���ة. ق�شي���ة الفيل���م تط���رح لأول 

م���رة وفكرتها جدي���دة، حيث ي�ش���ور الفيلم احل���الت والنم���اذج الن�شائية 
الت���ي تدخ���ل دورة املياه وكل واح���دة تقوم بت�رشف و�شل���وك معني ح�شب 
ال�شخ�شي���ة يف دقيقة واحدة فق���ط. منها املتدينة، املته���ورة، املحت�شمة، 
الغنية والفقرية و�رشائح اأخرى متعددة وجتمع بينهن عاملة التنظيف، وهي 
ال�شخ�شي���ة التي ج�شدتها الفنان���ة يف ال�رشقاوي. “فيلم م���كان خا�ض جدا” 
ينب�ض �شخ�شية املراأة يف دقائق معدودات، ويك�شف عن بع�ض التناق�شات 

والزدواجي���ة عن���د البع����ض. كم���ا اأن 
الت�شوي���ر م���ن زاوية واح���دة فقط، 
عبدالنب���ي  امل�ش���ور  اأب���دع  حي���ث 
الفردان يف التنق���ل بكامرته من 
مي���ني دورة املياه اإل���ى ي�شارها. 
الفيلم من اإنت���اج وزارة الثقافة 

واملنتج املنفذ “نوران بكت�رش”.

ت�شتع���د حليمة بولند لتجربة جديدة، اإذ �شتقتحم ع���امل ال�شيا�شة لأول مرة، 
بع���د اإعالنه���ا التح�ش���ر لرنام���ج �شيا�شي، بعدم���ا ا�شتهرت بتق���دمي الرامج 

الرتفيهية والتفاعلية.
وقال���ت بولند اإنها ت�شع���ى اإلى اأن يليق الرنامج به���ا وبتاريخها الإعالمي، 
موؤك���دة اأنها بحث���ت هذه اخلطوة جي���داً على اعتب���ار اأنها �شتك���ون مبنزلة نقلة 

نوعية، يف م�شرتها املهنية.
ول تر�ش���ى حليمة بولند ب���اأي برنامج ل ي�شل اإلى م�شت���وى الوعي والن�شج 

لدى جمهورها، كما تقول، رغم بحثها الدائم عن الظهور الإعالمي املميز.

طارق البحار

جدل  مغربي  رزان  العالمية  اأث��ارت 
التي  الق�شرة  مالب�شها  ب�شبب  وا�شعا 
ارت��دت��ه��ا خ���الل ت��ق��دمي��ه��ا ح��ف��ل حممد 
القليلة  ال��ف��رتة  اأق��ي��م  ال���ذي  ح��م��اق��ي 
املا�شية. وارتدت مغربي �شورت اأبي�ض 
خ��الل  ت��ط��اي��ر  قمي�ض  وف��وق��ه  ق�����ش��را 

نزولها من ال�شيارة.

�شاهني  دول��ل��ي  الفنانة  نفت 
زواجها من رجل اأعمال م�رشي ب�شكل 
موؤكدة  املا�شية،  الأي��ام  خالل  �رشي 
�شحيح  غ��ر  اخل���ر  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى 
فوجئت  انها  وقالت  الإط��الق  على 
ب��ان��ت�����ش��اره ع��ر ع���دد م��ن امل��واق��ع 

الإخبارية.
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تزامن����ا م����ع الذك����رى الثالث����ة لتكرمي 
المم املتح����دة ل�شمو ال�شيخ �شباح الحمد 
ال�شب����اح اأم����ر دول����ة الكوي����ت ال�شقيقة 
وت�شميته قائدا للعم����ل الن�شاين، واختيار 
دول����ة الكوي����ت مرك����زا للعم����ل الن�شاين، 
انته����ى امللحن القدي����ر انور عب����داهلل من 
ت�شجي����ل اغنية وطني����ة بعن����وان �شباح يا 
رمز الوط����ن كلم����ات ال�شاع����ر القدير بدر 
بور�شلي وغناء املطرب الكبر عبدالكرمي 
عبدالقادر واملطرب القدير حممد امل�شباح 

وجنمة الغنية ال�شعبية فطومة.
ان����ور عب����داهلل ع����ن  واع����رب امللح����ن 
�شعادت����ه لجن����از ه����ذا العمل ال����ذي جرى 
ت�شجيل����ه يف القاه����رة م����ع املنف����ذ عدنان 
عب����داهلل ومهند�س ال�شوت فه����د احلداد، 
متمني����ا ان تن����ال الغني����ة اعج����اب اجلميع 
لنه����ا تتحدث ع����ن رمز الوط����ن �شمو امر 

البالد حفظه اهلل ورعاه.
واكد عبداهلل ان الغنية نفذت بتكليف 
من الوكيل امل�شاعد لقطاع الذاعة بوزارة 
الع����الم ال�شيخ فهد املب����ارك وهو مبثابة 
و�ش����ام على �ش����دره بعد جن����اح الكثر من 
الغنيات التي اجنزها بتكليف من املبارك 
احلري�ض على عودة الكبار لذاعة الكويت 

وامل�شاركة يف املنا�شبات التي تنظمها.

وا�ش����ار امللح����ن ان����ور عب����داهلل الى ان 
الغنية تعتر اوبريتا وطنيا م�شغرا مدته 
�ش����ت دقائق حي����ث يغني املقط����ع الول 
وهو ف����ن عا�شوري املط����رب املميز حممد 
امل�شب����اح، بينما تغن����ي النجمة فطومة فن 
الث����اين ويت�شدى  ال�شواحيل����ي باملقط����ع 
املط����رب الكب����ر عبدالك����رمي عبدالق����ادر 

للمقطع الثالث بفن الليوة.
وعر عب����داهلل عن �شعادت����ه بالتعاون 
الول الذي يجمعه م����ع ال�شاعر القدير بدر 
بور�شل����ي من خالل ه����ذه الغنية الوطنية، 
م�ش����را الى انها �شتك����ون بداية لتعاونات 

اخرى يف امل�شتقبل.
م����ن جانب اخر ذكر عب����داهلل ان اللبوم 
عبدالك����رمي  الكب����ر  للمط����رب  اجلدي����د 
عبدالق����ادر ال����ذي ي�����رشف علي����ه يف مراحل 
حي����ث  ال�ش����وت  وتركي����ب  الت�شجي����ل 
�شيت�شمن اللبوم �شت اغنيات من كلمات 
واحل����ان ع����دد م����ن ال�شع����راء وامللحن����ني 
و�شرى النور يف �شهر نوفمر املقبل وهو 

من انتاج وزارة العالم.

اأ�سامة املاجد

• جمال الغيالن	

• حليمة بولند	

• عبدالكرمي عبدالقادر	

• اأنور عبداهلل 	

“صباح يا رمز الوطن” ألحان عبداهلل 
وغناء عبدالكريم والمسباح 
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مئات الأطباق الطائرة تتوجه اإلى غزو الأر�ض
م����ن املمكن اأن تتعر�س الأر�س اإلى هجوم من ال�ص����ماء، اإذ ذكرت وكالة “فالدتامي” لالأنباء نقال 

عن �صحف اإلكرتونية غربية اأن مئات الأطباق الطائرة تتوجه اإلى غزو كوكبنا الأر�س.
وت����رتد اأنب����اء عن اأن وكالة الف�ص����اء الأمريكية )نا�ص����ا( متكنت من ر�ص����د اأكرث م����ن 10 مركبات 
ف�ص����ائية ُيعتقد اأنها تاأتي من كواكب اأخرى، ولكن نا�ص����ا ل تعلن ذلك من منطلق احلر�س على عدم 
اإذاعة ما ميكن اأن يذعر النا�س. وت�ص����ري هذه النباء اإلى  اأن الوليات املتحدة الأمريكية وبع�س دول 
العامل الرئي�ص����ة الأخرى على دراية مبا يجري ولكن قادتها يف�ص����لون التزام ال�صمت حتى ا�صتي�صاح 
التفا�ص����يل. وم����ن جانبهم مل يتمكن اخلرباء امل�ص����تقلون من حتدي����د متى تبداأ “الأطب����اق الطائرة” 
القرتاب والنق�ص����ا�س على الأر�س. ونبه بع�س اخلرباء اإلى اأن اأ�ص����باه بني الب�رش من �ص����كان كواكب 

جمهولة كانوا قد و�صعوا الأر�س حتت مراقبتهم منتظرين حتى اقتنا�س الفر�صة لغزو كوكبنا.

ال�شم�ض ت�شهد النفجار الأقوى منذ 12 عامًا

معلمــة يف اأمريكــا تر�شــل “�شيلفــي” عاريــة لطالبهـــا
قامت معلمة يف مدر�ص����ة 
م����ن ولي����ة فرجينيا  ثانوية 
الغربي����ة الأمريكي����ة تدع����ى 
تراي�صي ميلر، باإر�صال �صور 
�صخ�ص����ية عارية ع����ن طريق 
“�صناب ت�صات” اإلى طالبها.

وذك�����������رت ���ص��ح��ي��ف��ة 

طالب  اأحد  اأن  “اإندبندنت” 
مثل  تلقى  )ال��ذي  املدر�صة 
باإخبار  ق��ام  ال�����ص��ور(  ه��ذه 
من  الدليل  واأراه��م  ال�رشطة، 
�صور املعلمة املخزونة على 

هاتفه.
وا����ص���ت���دع���ت ال�����رشط��ة 

ف��ورا.  لال�صتجواب  املعلمة 
من  ال��ب��ال��غ��ة  ميلر  وق��ال��ت 
كانت  اإنها  عاما،   27 العمر 
ب��ه��ذه  ال���ط���الب  “تدلل” 
ال�صور، يف الفرتة من مار�س 

اإلى يوليو.
  وقال����ت اإنه����ا ل تذك����ر 

عدد ال�ص����ور الت����ي متكنت 
من اإر�صالها.

 وقامت اإدارة املدر�ص����ة 
العمل.  م����ن  بط����رد املعلمة 
ال�رشطة بتحديد عدد  وتقوم 
الطالب الذين تلقوا ال�صور 

العارية من املعلمة.

يتمتعون  القامــة  ق�شار 
ب�شحة اأف�شل

ك�ص����فت درا�ص����ة طبية حديثة ع����ن اأن طول 
الإن�ص����ان ق����د يك����ون عام����ال موؤث����را على و�ص����عه 
ال�ص����حي، واإ�صابته بعدد من الأمرا�س، واأ�صافت 

اأن القامة الق�صرية جتنب عددا من املتاعب.
واأو�ص����حت الدرا�ص����ة املن�ص����ورة يف �صحيفة 
“�صريكيالي�ص����ن كارديو في�صكيالر جينيتيك�س” 
اأن خطر اجللطة الدموية يرتفع كلما كان الإن�صان 
اأط����ول قام����ة، ويف املقاب����ل، يت�ص����اءل احتم����ال 

الإ�صابة كلما كان اجل�صم اأق�رش.
وقال الباحث يف جامع����ة ماملو، امل�رشف على 
الدرا�ص����ة، بينغ����ت زولر، اإن الط����ول اأمر ل ميكن 
للط����ب اأن يفعله اإزاءه �ص����يئا. واأو�ص����ح اأن هناك 
حاجة اإل����ى اإجراء املزي����د من الدرا�ص����ات بغر�س 
تو�ص����يح كيفية ت�صبب الطول با�صطرابات الدم 

واأمرا�س اأخرى.

ل  كلــوين:  الزوجــان 
مزيد من الأطفال

بعد اأن رحب النج����م الأمريكي جورج كلوين 
وزوجته اأمل بطفليهما التواأمني يف وقت �ص����ابق 
ه����ذا الع����ام واأتقنا مه����ارة تغيري احلفا�ص����ات، 
يقول املمث����ل وزوجته املحامية احلقوقية اإنهما 

ل يطمحان لإجناب املزيد من الأطفال.
وحت����دث كل����وين )56 عام����ا( ب�رشاح����ة خالل 
مقابلة م����ع جمل����ة “ذا هولي����وود ريبورتر”، عن 
كيف حتول اإلى �صخ�س يتقن تغيري احلفا�صات 
و�ل�ص����غوط، �لتي يعاين منها بعد �أن �أ�ص����بح �أبا 
للم����رة الأولى للتواأمني األك�ص����ندر واإيال، اللذين 
ولدا يف لندن يف يونيو املا�ص����ي. وعندما �ص����األ 
املرا�ص����ل زوجته اأمل عم����ا اإذا كانت تريد اإجناب 

املزيد من الأطفال هزت راأ�صها بالنفي.

بــث اأول اأغنية جمهولة 
جلورج مايكل

بثت هيئ����ة “بي بي �ص����ي” اأم�����س اخلمي�س 
اأغني����ة غري معروف����ة للفنان ج����ورج مايكل، بعد 

اأكرث من 8 اأ�صهر على وفاته.
الأغني����ة من اإنتاج “�ص����وين ميوزيك” وبثت 
خ����الل برنامج “كري�س ايفانز بريكفا�ص����ت” عرب 

“بي بي �صي راديو 2”.
يذكر اأن جورج مايكل تويف يف 25 دي�ص����مرب 
2016 عن 53 عاماً من �ص����مور يف ع�صلة القلب 
اأو من تراكم الدهن يف خاليا الكبد. وعلى موقعه 
الإلكرتوين اأكدت �ص����قيقتاه ميالين ويودا اأنهما 
ترغبان مبوا�صلة عمله الفني من خالل “ت�صارك” 

اإرثه املو�صيقي “كما كان لريغب”.
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لبنان يف  الأليفة  “تاك�شي” للحيوانات 
قامت جمموعة من ع�صاق احليوانات يف لبنان اأخريا، بتمويل خدمة جديدة ل�صيارات الأجرة خم�ص�صة 
لنقل احليوانات الأليفة فقط. وقال اأحد موؤ�ص�صي اخلدمة و�صاحب م�رشوع “بت تاك�صي”، ويدعى خطار 
اأبو مرعي، اإنها الأولى من نوعها يف لبنان. واأو�صح ل� “رويرتز” اأن الزبائن اأحبوا اخلدمة اجلديدة، واأنها 
تريح اأ�ص���حاب احليوانات الأليفة الذين يعملون طوال النهار. وتابع اأن م�رشوعه يراعي معايري ال�ص���المة 
يف نق���ل احليوان���ات الأليفة، كما يتم تنظيف ال�ص���يارة بعناية بع���د كل رحلة. وتبل���غ تكلفة رحلة نقل 
احليوان الأليف 10 دولرات مل�ص���افة طولها 10 كيلومرتات فاأقل. وما يزيد على 10 كيلومرتات يتم 

دفع دولر واحد على كل كيلومرت زيادة.

ن�رشت وكالة الف�ص���اء الأمريكية “نا�صا” جمموعة من ال�صور وفيديو ملجموعة من النفجارات 
ال�صم�ص���ية الفريدة التي ظهرت على �صطح ال�ص���م�س. وكالة الف�صاء الأمريكية كانت قد التقطت 
�ص���ورا لنفجارات �صم�ص���ية يف 6 �ص���بتمرب، قالت اإنها الأكرب منذ 12 �ص���نة. اأما �ص���بب ظهور هذه 
النفجارات هو التفاعل ما بني انفجارات كبرية على ال�صطح اللوميناري لل�صم�س، ح�صب “نا�صا”.

ولتحدي���د كثافة �لن�ص���اط �ل�صم�ص���ي، ق���ام �لعلم���اء با�ص���تخد�م مقيا�ص خا����ص للتميز بني 
امل�ص���توى املنخف�س لالنفج���ارات ويكون باللون الأخ�رش، اإلى احلد الأق�ص���ى وال���ذي يلون البقع 
باللون الأرجواين. اأما امل�ص���توى احلايل لالنفجارات فقد و�ص���ل اإلى اللون الأ�صود. ويعتزم العلماء 
يف الأيام املقبلة على درا�صة التغريات التي من املمكن اأن حتدثها هذه النفجارات على ال�صم�س، 

وانعكا�صاتها اجلانبية على الأر�س.
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بيت “املركبة 
الف�شائية”.. للبيع

املاألوف اأن ت�ص����مم املركبات الف�صائية لأجل النطالق يف مهمات علمية، لكن منزل يف 
نيوزيلندا اأقيم قبل 4 عقود على �ص����كل بي�صاوي، اأ�صحى معرو�صا للبيع اأمام عامة النا�س، 
لكنه ي�ص����لح لل�ص����كن فقط، ول عالق����ة له بالفلك. وتق����ول املالكة خوانيت����ا كليووتر، اإنها 
قررت اأن تبيع املن�صاأة؛ حتى ل تكون اأنانية، على اعتبار اأنها ل تق�صي بداخله �صوى فرتات 
حمدودة يف منا�ص����بات قليلة. وتتلقى خوانيتا عرو�ص����ا كثرية منذ الإعالن عن رغبتها يف بيع 
البيت، واأ�صحت تدر�س اليوم 40 طلبا لل�رشاء كما �صوهد اإعالنها على الإنرتنت 18 األف مرة.
وتطم����ح خوانيت����ا اإل����ى بيع البي����ت ب� 289 األ����ف دولر، وتوؤك����د اأن بيته����ا مميز جدا يف 
نيوزيلندا، كما اأنه اأقيم يف اأف�ص����ل موقع، بح�ص����ب قولها. وجرى ت�صييد البيت �صنة 1974، 
وجرى عر�ص����ه يف األعاب الكومنوولث مبدينة كري�صت�ص����ري�س النيوزيلندية يف العام نف�صه، 

ثم مت نقله بعد ذلك اإلى موقعه احلايل.

 جنيفر لوران�ض تخطف الأنظار

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

بولينا ديبروفا تتوج بلقب 
مكلة جمال روسيا للعام 

2017 في موسكو

الطق�س املتوقع 
اليوم �صيكون 

حارا ورطبا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها عموما �رشقية من 10 اإلى 

15 عقدة خالل الظهرية.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 41 درجة مئوية، وال�صغرى 31 

درجة مئوية.

خطفت النجمة الأمريكية جنيفر لوران�س الأنظار خالل م�صاركتها يف مهرجان فين�صيا ال�صينمائي 
الدويل بدورته ال�74، حيث ح�رشت، الثالثاء 5 �ص����بتمرب، املوؤمتر ال�ص����حايف الذي �صبق عر�س فيلمها 

اجلديد “Mother” )اأ ب(
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