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واثقون يف حتقيق قادة اخلليج اخلري ل�شعوبهم
ال�سعودية قدمت خدمات جليلة للحجاج... رئي�س الوزراء:

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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20 ذو الحجة 1438

• م�رصح للدمى عند بو�بة مدر�سة يرحب بالطالبات	

البلدية اأبي�س” يت�شاعد من املجال�س  “دخان 

 “احلقوق”: ال تعذيب ممنهجا يف البحرين

دخ���ان �أبي����س ت�ساعد من غ���رف �الجتماع���ات �ملغلق���ة باملجال�س 
�لبلدية معلًنا عن تو�فقات مريحة لت�سمية ما�سكي مفاتيح غرف �للجان.
وج���ّددت معظ���م �ملجال����س �لبلدي���ة رئا�س���ات �للج���ان مل���ن تولو� 
مقاليده���ا بدور �النعقاد �ل�سابق، �أو �سهدت عودة وجوه تر�أ�ست �للجان 

باأدو�ر �سابقة.
وخل���ت غالبية �جتماعات �لتو�فق �ملنف�سلة باملحافظات �الأربع من 

مفاجاآت �أو خيار �للجوء ل�سندوق �القرت�ع. 
وج���ّدد �أع�ساء جمل�س �أمانة �لعا�سمة �لثقة يف 3 من �أ�سل 4 لرئا�سة 
�للجان.  بينما بد� �مل�سهد مبجل�س بلدي �ل�سمالية جديًد� بتدوير رئا�سة 
جلنتني من �أ�سل 3 باملجل�س.   �أما يف جمل�س بلدي �جلنوبية فقد حافظ 

حممد �خل���ال على رئا�سة �للجن���ة �ملالية و�لقانوني���ة، وهذ� هو 
�لعام �لثالث منذ توليه مقاليد �للجنة.

�أكد رئي�س جمل����س �ملفو�سني باملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �الإن�سان 
�سعيد �لفيحاين �أن �ملوؤ�س�سة ويف زيار�تها �ملعلنة وغري �ملعلنة ملر�كز 
�الإ�س���اح و�لتاأهيل وجدت �أنه ال �سحة الدعاء�ت وجود تعذيب ممنهج �أو 
حاالت �س���وء معاملة مبر�كز �الحتجاز. وق���ال يف �ملوؤمتر �ل�سحايف، �لذي 
عقدته �ملوؤ�س�سة مبنا�سبة �الإعان عن زيارتها غري �ملعلنة �الأولى ملركز 
�الإ�س���اح و�لتاأهيل و�حلب����س �الحتياطي للن�ساء، �إن���ه يف �لوقت �لذي ال 

وجود حل���االت �إ�ساءة معامل���ة �أو تعذيب ممنه���ج، ُوجد عدد من 
�حلاالت �لتي تتطلب �ملتابعة فقط.

�ملنام���ة - بنا: �أ�ساد رئي����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
باجلهود �لكب���رية �لتي بذلته���ا �ململكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة �ل�سقيق���ة بقي���ادة خ���ادم �حلرم���ني 
�ل�رصيف���ني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 
يف رعاية حجاج بيت �هلل �حل���ر�م، وما قدمته لهم 

من خدمات جليلة خال مو�سم �حلج.
و�أع���رب �سموه عن ثقت���ه يف قدرة قادة دول 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية على حتقيق 
ما في���ه خري وتق���دم دوله���م و�سعوبه���م. وكان 
�ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء قد ��ستقبل 
بق����رص �لق�سيبية �سباح �أم�س ع���دًد� من �ل�سفر�ء 

وكبار �مل�سوؤول���ني و�لنخب �القت�سادية 
ورجال �ل�سحافة و�الإعام و�ملو�طنني.
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مازن الن�سور

بدور املالكي

را�سد الغائب

�سيد علي املحافظة

اأمر ملكي باإعادة تعيني 
ع�سوين يف “الد�ستورية”

�ملنامة - بنا: �سدر عن عاهل �لباد �ساحب �جلالة 
�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمر ملكي باإعادة تعيني 
ع�سوين باملحكم���ة �لد�ستورية. وج���اء يف �الأمر �مللكي 
رق���م )49( ل�سن���ة 2017 �ن���ه ُيع���اد تعي���ني ع�سوي���ن 
باملحكم���ة �لد�ستوري���ة، وهما: علي عب���د�هلل �لدوي�سان 

و�سعيد ح�سن �حلايكي، ملدة 5 �سنو�ت �أخرى.

• جالة �مللك	

فنادق البحرين الـ 13 
عربيا بن�شبة االإ�شغال 

“كول���ريز  ل�رصك���ة  تقري���ر  و�س���ع 
�نرتنا�سون���ال” فنادق �لبحري���ن يف �لرتتيب 
13 بن�سبة �الإ�سغال �ملتوقع يف �لعامل �جلاري، 

مقارنة مع دول منطقة �ل�رصق �الأو�سط.
وتوق���ع �لتقرير �أن ت�سل ن�سبة �الإ�سغال 
يف 2017 لنح���و 52 %، فيم���ا يبل���غ متو�سط 
�ملع���دل �ليوم���ي 180 دوالر�، و�لعائد لكل 

غرفة متاح���ة 94 دوالر�، معترب� هذ� 
�لعائد مرت�جعا 7 %.

والفيلر”  “البوتك�س 
ينع�شان جيوب االأطباء 

ك�سف ��ست�ساريون وخمت�سون يف جمال 
جر�ح���ة �لتجمي���ل و�لرتمي���م ع���ن �أن مو�س���م 
�لع���ودة �إل���ى �ملد�ر�س و�جلامع���ات و�نتهاء 
مو�سم �الإج���از�ت وعودة �لعو�ئ���ل و�الأ�رص من 
�إجاز�تهم باخلارج �أنع����س مد�خيل عياد�تهم 
ومر�كزهم �لتجميلية، مما عو�سهم عن فرتة 

�لرك���ود �لت���ي مرت به���م يف �لفرتة 
�ملا�سية.
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا عدًد� من �ل�سفر�ء وكبار �مل�سوؤولني و�ملو�طنني	
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 ال����ق����ادة اخل���ل���ي���ج���ي���ون ق��������ادرون ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اخل�����ر وال����ت����ق����دم ل�����ش��ع��وب��ه��م

تقدمي خدمات جليلة للحجاج لي�س م�ستغربا على ال�سعودية وقيادتها
حر�س حكومي على متابعة تنفيذ امل�رشوعات التنموية والتطويرية... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأ�شاد رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمر خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليف���ة، لدى ا�شتقبال �شموه عدًدا من ال�شفراء 
وكب���ار امل�شوؤولني والنخب االقت�شادية ورجال 
باجله���ود  واملواطن���ني،  واالإع���الم  ال�شحاف���ة 
الكبرة التي بذلتها اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيق���ة بقي���ادة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيفني 
املل���ك �شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شع���ود يف 
رعاي���ة حجاج بيت اهلل احل���رام، وما قدمته لهم 
من خدم���ات جليلة خ���الل مو�شم احل���ج، موؤكدا 
�شموه اأن ذلك اأمر لي�س بغريب على ال�شعودية 

وقيادتها احلكيمة.
وق���ال �شم���وه “اإن ال�شكر واج���ب للمملكة 
العربية ال�شعودي���ة ال�شقيقة وخلادم احلرمني 
ال�رشيف���ني على كل هذه اجلهود التي اأ�شاد بها 
اجلميع، ون�ش���األ اهلل عز وجل اأن يحفظ اململكة 
ال�شقيق���ة وقيادتها يف خدم���ة ق�شايا االأمتني 

العربية واالإ�شالمية”.
واأع���رب �شموه عن ثقته يف قدرة قادة دول 
جمل����س التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية على 
حتقيق ما فيه خر وتق���دم دولهم و�شعوبهم، 
م�ش���ددا �شموه عل���ى اأهمية احلف���اظ على نعمة 
االأم���ن واال�شتقرار الت���ي تنعم به���ا دولنا واأن 
نزيد من وت���رة العمل للبناء على ما حتقق من 

على �شعيد التنمية ال�شاملة.
رئي����س  امللك���ي  ال�شم���و  �شاح���ب  وكان 
ال���وزراء قد ا�شتقب���ل بق�رش الق�شيبي���ة �شباح 
اأم�س ع���دًدا م���ن ال�شف���راء وكب���ار امل�شوؤولني 
والنخ���ب االقت�شادية ورجال ال�شحافة واالإعالم 
واملواطن���ني، حي���ث رح���ب �شم���وه باحل�شور، 
وتط���رق معه���م اإل���ى عدد م���ن ق�شاي���ا ال�شاأن 

املحلي والدويل.
ويف اللقاء، اأكد �شموه حر�س احلكومة على 
متابعة تنفيذ امل�رشوعات التنموية والتطويرية 
يف خمتل���ف مناط���ق مملك���ة البحرين؛ م���ن اأجل 
حتقيق ازدهار الوط���ن ورفاهية املواطن ومن 

اأجل حياة مفعمة باخلر والتقدم.
واأ�ش���اد �شم���وه بال���دور الوطن���ي للقط���اع 
اخلا����س واإ�شهاماته العديدة يف دعم االقت�شاد 
من خالل ارتياد جماالت اال�شتثمار يف القطاعات 
املختلف���ة، وبال���دور ال���ذي تلعب���ه الفعاليات 
االقت�شادية يف جهود التنمية والبناء واالإ�شهام 
يف اإر�ش���اء قاعدة �شلبة القت�ش���اد وطني قادر 

على النمو.
وق���ال �شم���وه “اإن ما مت اإجن���ازه يف مملكة 
البحرين على م�شار التقدم على االأ�شعدة كافة 
فتح اآفاقاً اأو�شع للنمو، وعزز من قدرة اململكة 
عل���ى التعامل م���ع التحدي���ات كافة ب���كل ثقة 
ومرونة”. واأكد �شم���وه اأن التنمية ال�شاملة تعم 
خمتلف اأرجاء اململكة، واأن احلكومة م�شتمرة يف 
جهوده���ا ل�شمان جودة احلي���اة وتر�شيخ االأمن 

واال�شتقرار مبا يعزز من النمو االقت�شادي.
وق���ال �شم���وه “اإن �شع���ب البحري���ن يتميز 
بالفك���ر الواع���ي وامل�شتن���ر، وارت���اد خمتلف 
املج���االت مت�شلح���ا بالعم���ل واالإرادة”، موؤكدا 
�شم���وه اأن الوطن بحاجة اإل���ى كل ال�شواعد؛ من 
اأجل التطوير والتحدي���ث واالإ�شهام يف التنمية 

االقت�شادية واالجتماعية.
واأع���رب �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء عن تقديره للدور املهم الذي يقوم به 
رجال ال�شحافة واالإعالم يف تنوير وتثقيف الراأي 
العام، ومبا حتظى به ال�شحافة من تاأثر وا�شع 
يف االرتقاء باملجتمعات من خالل ما تطرحه من 

اأفكار واآراء تت�شم باملهنية واملو�شوعية.

•  �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عدًدا من ال�شفراء وكبار امل�شوؤولني والنخب االقت�شادية ورجال ال�شحافة واالإعالم واملواطنني	

ي���ج���ب احل����ف����اظ ع���ل���ى االأم��������ن واال�����ش����ت����ق����رار وال����ب����ن����اء ع���ل���ى م����ا حت��ق��ق
االق��ت�����ش��اد  دع����م  يف  ال���ع���دي���دة  واإ����ش���ه���ام���ات���ه  “اخلا�س”  ب�����دور  اإ�����ش����ادة 

م�����ا اأجن�������ز حم���ل���ي���ا ف���ت���ح اآف�����اق�����ا ل���ل���ن���م���و وع�������زز م����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات
ال��ع��ام ال������راأي  ال�����ش��ح��اف��ة واالإع�������الم يف ت��ن��وي��ر وت��ث��ق��ي��ف  دور م��ه��م ل���رج���ال 
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تعزيز العالقات مع باك�ستان واندوني�سيا

تايلند توؤكد موقفها الداعم للبحرين

موا�سلة رفد جهود التنمية بتطوير بيئة الأعمال

امللك يرعى معر�ض وموؤمتر الدفاع الدويل 16 اأكتوبر

مبادرة “�صندوق ال�صناديق” براأ�س مال 100 مليون دوالر... ويل العهد:

يحت�صن اأحدث املعدات واالأ�صلحة مب�صاركة 50 وفدا ع�صكريا ر�صميا

املنام����ة - بن����ا: اأك����د ويل العهد نائ����ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صم����و امللك����ي االأمري �صلم����ان بن حم����د اآل خليفة 
رئي�س جمل�س التنمي����ة االقت�صادية اأهمية موا�صلة 
االقت�صادي����ة  التنمي����ة  لتحقي����ق  اجله����ود  تعزي����ز 
امل�صتدام����ة م����ن خ����ال تطوير بيئ����ة اأعم����ال جاذبة 
لا�صتثم����ارات وتعزي����ز مكانة البحري����ن التناف�صية 
على امل�صت����وى ال����دويل، وال�صعي اإل����ى ا�صتقطاب 
املزي����د من اال�صتثمارات به����دف امل�صاهمة يف خلق 
الوظائ����ف والفر�����س النوعي����ة للمواطن����ن، وذلك 
ا�صتم����راًرا يف تلبية توجيهات �صاحب اجلالة امللك 
الوالد حمد ب����ن عي�صى اآل خليفة عاهل الباد بجعل 
املواطن البحرين����ي يف قلب عملية التنمية وهدفها 
االأ�صا�ص����ي. ونّوه �صم����وه اإلى ما تتميز ب����ه البحرين 
من بيئ����ة تنظيمية متطورة وحمف����زة لا�صتثمارات 
و�رضورة موا�صلة اجلهود الرامية لفتح اآفاق جديدة 
عرب االبت����كار وتبني التكنولوجي����ا احلديثة، م�صيًدا 
�صم����وه بالتطور التكنولوج����ي يف القطاع املايل وما 
�صه����ده القط����اع موؤخًرا م����ن تطور عرب ط����رح البيئة 
الرقابي����ة التجريبي����ة للتكنولوجي����ا املالي����ة الت����ي 
�صتمكن م����ن خلق خدم����ات مالية مبتك����رة لتواكب 

تطورات االأ�صواق الدولية.
ج����اء ذلك، ل����دى تروؤ�س �صم����وه اجتماع جمل�س 
بخلي����ج  املجل�����س  مق����ر  االقت�صادي����ة يف  التنمي����ة 
البحرين، حيث اأكد �صموه �رضورة امل�صي قدًما نحو 
تعزيز م�صاعي حتقيق التنمية االقت�صادية ال�صاملة 

وامل�صتدامة. 
واأ�ص����اد �صم����وه باالإجن����ازات االقت�صادية التي 
حتققت عرب زيادة ا�صتقطاب اال�صتثمارات املبا�رضة 
التي عك�صت اجلهود التي يقوم بها جمل�س التنمية 
االقت�صادي����ة من خ����ال دوره الرئي�صي يف الرتويج 
ململك����ة البحرين يف املحاف����ل االقت�صادية الدولية 

ال�صتقط����اب وتعزي����ز اال�صتثم����ارات اإل����ى اململكة 
للم�صاهمة يف زيادة فر�س العمل.

 م���ن جانب���ه، ا�صتعر����س الرئي����س التنفي���ذي 
الرميح���ي  خال���د  االقت�صادي���ة  التنمي���ة  ملجل����س 
االإجن���ازات الت���ي حققها املجل�س خ���ال العام عرب 
وزي���ادة  اال�صتثم���ارات  م���ن  املزي���د  ا�صتقط���اب 
فر����س العم���ل يف ال�صوق املحل���ي، وذلك من خال 
الرتوي���ج للفر�س التي تقدمها البحرين يف خمتلف 
القطاعات االقت�صادي���ة، واأو�صح اأن املجل�س جنح 
يف ا�صتقط���اب 53 �رضكة مبجم���وع ا�صتثمارات تبلغ 
124 ملي���ون دينار بحرين���ي )329 مليون دوالر( 
خ���ال الفرتة من يناير حتى اأغ�صط�س 2017، حيث 
م���ن املتوقع اأن تخلق ه���ذه اال�صتثمارات ما يفوق 
2300 وظيف���ة يف ال�ص���وق املحل���ي، وه���ي اأرقام 
تعك�س نتائج متميزة ومتقدم���ة مقارنة بال�صنوات 

املا�صية.
وت�صمن العر�����س كذلك اجله����ود واملبادرات 
الت����ي يعمل عليه����ا املجل�س بالتع����اون مع اجلهات 
احلكومي����ة املعنية التي حققت هذه النتائج، وذلك 
للم�صاهم����ة يف تعزي����ز من����و االقت�ص����اد املحلي عرب 
زيادة ا�صتقط����اب اال�صتثمارات يف اململكة والعمل 
على الرتويج القت�صاد اململكة يف املحافل الدولية 
بالتع����اون مع القطاع اخلا�س، علًم����ا اأن ن�صبة النمو 
ال�صن����وي يف القطاع����ات غ����ري النفطي����ة بلغت 7.5 
% من����ذ انطاق����ة جمل�����س التنمي����ة االقت�صادية يف 
2001، لتبل����غ ن�صبة اإ�صهامات ه����ذه القطاعات يف 
ا اإلى اأكرث 80 % مع تنامي  االقت�ص����اد الوطني حاليًّ
خطط املجل�����س يف هذا االجتاه بالعم����ل مع اجلهات 

احلكومية املعنية.
وتط����ّرق الرميح����ي اإلى مب����ادرة تعزي����ز مكانة 
البحري����ن كمرك����ز خلدم����ات التكنولوجي����ا املالية، 
م�صرًيا يف هذا ال�صدد اإلى الدور الذي قام به م�رضف 

البحري����ن املركزي يف خلق البيئة التنظيمية الازمة 
لدع����م قطاع مايل مبتكر ومتطور. كما بن الرميحي 
اأن املجل�����س يعم����ل على تخ�صي�����س موقع يحت�صن 
رواد االأعمال و�رضكات التكنولوجيا املالية من جميع 
اأنح����اء العامل التي ت�صع����ى لتجرب����ة اأفكارها حللول 
التكنولوجي����ا املالي����ة، حيث �صيمكن ه����ذا املوقع 
رواد االأعمال وال�����رضكات من الو�صول للم�صتثمرين 

واحل�صول على اال�صت�صارات والدعم الفني الازم.
واأو�ص����ح الرئي�����س التنفيذي ملجل�����س التنمية 
االقت�صادي����ة ب����اأن املجل�����س وبالتع����اون م����ع بن����ك 
البحري����ن للتنمي����ة يعم����ان على مب����ادرة )�صندوق 
ال�صنادي����ق( براأ�س م����ال يبلغ 100 ملي����ون دوالر، 
وذل����ك لتج�صري الفج����وة يف البيئ����ة احلا�صنة لراأ�س 
امل����ال املخاط����ر وبه����دف تطوي����ر بيئ����ة امل�صاريع 

النا�صئة وترويج االبتكار.
����ا على حتدي����ث البيان����ات االقت�صادية  وحر�صً
اأ�ص����ار  االقت�صادي����ة،  املوؤ�����رضات  ع����ن  واالإف�ص����اح 
الرميحي اإل����ى اأن جمل�س التنمية االقت�صادية يعمل 
بالتع����اون مع كل من هيئ����ة احلكوم����ة االإلكرتونية 
وم�����رضف  وال�صياح����ة  والتج����ارة  ال�صناع����ة  ووزارة 
البحرين املرك����زي على مبادرة ته����دف اإلى �صمان 
تقدمي البيانات املرتبط����ة باال�صتثمارات املبا�رضة 

يف اململكة ب�صورة دقيقة وب�صكل م�صتمر.
وتط����ّرق الرئي�����س التنفيذي ملجل�����س التنمية 
االقت�صادي����ة خال العر�س اإلى م����ا حققته اململكة 
يف تقري����ر اال�صتثم����ار العامل����ي 2017 ال�صادر عن 
االونكتاد، حيث حلت البحري����ن يف املرتبة 14 على 
م�صتوى دول منطقة ال�رضق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، 
حيث بل����غ حج����م تدفق����ات اال�صتثم����ارات املبا�رضة 
ال����واردة اإلى اململكة ما جمموعه 282 مليون دوالر، 
يف ح����ن بلغ حج����م تدفقات اال�صتثم����ارات املبا�رضة 

ال�صادرة من اململكة 170 مليون دوالر اأمريكي.

املنامة - بنا: حتت رعاي���ة عاهل الباد �صاحب 
اجلال���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة القائد 
االأعل���ى، ت�صت�صيف مملك���ة البحرين خال الفرتة من 
16 الى 18 اأكتوبر 2017، فعاليات معر�س وموؤمتر 
البحري���ن ال���دويل للدف���اع 2017 يف ن�صخت���ه االأولى 

وذلك بتنظيم من قوة دفاع البحرين.
ويع���د ه���ذا احلدث املمي���ز اأحد اأه���م املعار�س 
الع�صكري���ة يف منطقة ال����رضق االأو�ص���ط واأكربها كماً 

ونوعا.
وبهذه املنا�صب���ة اأعرب القائد العام لقوة دفاع 
البحري���ن امل�صري الرك���ن ال�صيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة ع���ن ترحيبه بامل�صارك���ن يف معر�س وموؤمتر 
البحري���ن الدويل للدف���اع 2017، متمني���اً اأن ياقي 

املعر�س واملوؤمتر يف ن�صخته االأولى جناحاً كبرياً.
واأك���د القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن اأن 
معر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع 2017 من�صة 
ح�رضية للقاء والتوا�صل مع خرباء قطاع الدفاع وكبار 

مندوبي ال�رضكات املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
واأو�ص���ح اأن املعر�س �صيعر�س اأحدث املعدات 
واالأ�صلح���ة يف نظم الدفاع الربي���ة واجلوية والبحرية 
والق���وات اخلا�ص���ة من قب���ل اأكرث م���ن 100 عار�س 
دويل، والعدي���د من الفعالي���ات امل�صاحبة كالرماية 
وعرو����س املركب���ات الع�صكري���ة ون���زول املظلين 

وال�صفن احلربية. 
كم���ا اأك���د قائد احلر����س امللكي رئي����س اللجنة 
العلي���ا رئي�س املوؤمت���ر �صمو العميد الرك���ن ال�صيخ 
نا����رض بن حمد اآل خليفة اأن احلدث املرتقب، هو اأحد 
اأكرب املوؤمت���رات واملعار�س الدفاعي���ة يف املنطقة 
حيث �صيت�صمن الو�صائ���ل الدفاعية الثاث )الربية 

والبحرية واجلوية(.
واأو�صح �صموه اأن اللجنة العليا للمعر�س تتطلع 
اإلى تن�صيق جميع اجله���ود الع�صكرية والدبلوما�صية 
امل�صرتك���ة لتعزي���ز التع���اون ب���ن مملك���ة البحرين 
واملجتمع ال���دويل ودعم اأهداف ق���وة دفاع البحرين 

الرامية اإلى تطوي���ر قدراتها الدفاعي���ة والع�صكرية 
احلديث���ة وو�صعه���ا دائم���ا يف حالة جاهزي���ة قتالية 

عالية.
واأ�ص���اف �صمو العمي���د الركن ال�صي���خ نا�رض بن 
حمد اآل خليفة يف موؤمتر �صحايف �صابق عقدته اللجنة 
العلي���ا للمعر�س ي���وم االأربع���اء 19 اأكتوب���ر 2016 
بفن���دق الفور�صي���زون اأن م���ا مييز ه���ذا احلدث هو 
تفرده باجلمع بن املعر�س واملوؤمتر وهذا �صيخدم 
جمي���ع دول الع���امل الت���ي ترك���ز ج���ل اهتمامها على 
مكافحة االإرهاب، كما انه ي�صعى اإلى ا�صتقطاب كبار 

اخلرباء الع�صكرين.
وعن اأهمي���ة وتوقي���ت احت�ص���ان اململكة لهذا 
احل���دث االأمن���ي والدفاع���ي ال���دويل امله���م و�ص���ط 
حتديات �صيا�صية دقيقة ومب�صاركة رفيعة من الدول 
والتحالف���ات الع�صكرية من ال�رضكاء الرئي�صين، قال 
�صم���وه اإن املعر�س واملوؤمتر ميث���ان فر�صة كبرية 
لتبادل االأف���كار واالآراء والت�صاور ح���ول امل�صتجدات 
االأمنية الراهنة على ال�صاحة بن اخلرباء الع�صكرين، 
كم���ا يعترب ترجم���ة فعلية على ار����س الواقع ملجمل 
ال���روؤى اال�صرتاتيجية ال�صيا�صية والدبلوما�صية التي 
ت�صهده���ا التحالف���ات الرئي�ص���ة امل�صارك���ة يف ه���ذا 
احلدث الدويل امله���م والتي اأبرزها التحالف العربي 
لدعم ال�رضعية يف اليمن والتحالف االإ�صامي ملكافحة 
االإرهاب بقيادة اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 

وحلف �صمال االأطل�صي )الناتو(.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن عملية تن�صيق اجله���ود والدفع 
بالتع���اون امل�ص���رتك ب���ن ال����رضكاء الرئي�ص���ن من 
حتالف���ات ع�صكرية هي اأم���ور قائم���ة بالفعل، وتتم 
على اأعل���ى امل�صتويات، ويجري خالها الوقوف على 
تفا�صيل وم�صتجدات العمليات الع�صكرية الدائرة يف 
اليمن بقيادة اململكة العربي���ة ال�صعودية ال�صقيقة 

ا�صافة اإلى بحث جهود مكافحة االإرهاب.
واأكد �صمو العميد الركن ال�صيخ نا�رض بن حمد اآل 
خليف���ة اأن قوة دفاع البحرين لي�صت مقيدة مب�صادر 

واح���دة للت�صليح، ب���ل لديها تعددي���ة يف منظومات 
الت�صليح وم�صادره���ا من خمتلف دول العامل، وا�صار 
�صموه الى ان تطوي���ر قوة الدفاع يرتكز يف اال�صا�س 
عل���ى تطوي���ر الفك���ر ال���ى جان���ب تطوي���ر املعدات 

الع�صكرية.
و�صي�صاه���م معر����س وموؤمت���ر البحري���ن الدويل 
للدفاع يف ج���ذب اآالف ال���زوار واملهتمن والرتويج 
للمملكة كوجهة �صياحي���ة وجتارية متميزة حيث من 
املتوقع ان ي�صارك ما يزيد عن 100 عار�س وُم�صنِّع 
دويل وُم���زود الأحدث املع���دات والتقنيات واالأنظمة 
الع�صكري���ة، اإ�صافة اإلى م�صاركة اأك���رث من 50 وفداً 
ع�صكري���اً و�صيا�صي���اً ر�صمي���اً من جمي���ع دول العامل 
و�صي�صتم���ل عل���ى من�ص���ة عر�س ثابت���ة ال�صتعرا�س 

اأحدث الطائرات واملركبات الع�صكرية.
يذكر اأن معر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع 
2017 يعق���د بدع���م كامل م���ن قوة دف���اع البحرين 
وتنظم���ه �رضك���ة كاري���ون اإيفينت�س الدولي���ة والتي 
تعترب اأكرب منظم لفعاليات الدفاع واالأمن يف العامل.
من جانبه، قال رئي�س جمل�س اأمناء مركز البحرين 
للدرا�ص���ات اال�صرتاتيجية والدولي���ة والطاقة رئي�س 
اللجن���ة املنظم���ة للموؤمت���ر ال�صيخ عبداهلل ب���ن اأحمد 
اآل خليف���ة اإننا نتطلع اإلى اأن يك���ون معر�س وموؤمتر 
البحري���ن ال���دويل للدف���اع باكورة لنه�ص���ة �صناعية 
دفاعية متط���ورة حيث توفر ال�صناع���ات الع�صكرية 
���ا ا�صتثماري���ة عديدة، يت���م من خاله���ا اإقامة  فر�صً
م�صاريع ممتدة بن �رضكات بحرينية و�رضكات عاملية 
رائ���دة، وجذب ا�صتثمارات اأجنبية نوعية، وما يرتتب 
على ذل���ك من نقل وتوط���ن التكنولوجيا، وتدريب 
العمال���ة الوطنية وتطوير مهاراته���ا، وتوفري فر�س 
العم���ل، وازده���ار العديد م���ن القطاع���ات االإنتاجية 
واخلدمية املرتبطة بها، ويتزامن مع ذلك فتح اآفاق 
جديدة لل�صناع���ات اللوج�صتية امل�صاندة لل�صناعات 
الع�صكرية. علم���ا باأن �رضكات ال�ص���اح حققت اأرباحا 

عام 2015 بلغت 370 مليار دوالر.

• �صمو ويل العهد يرتاأ�س اجتماع جمل�س التنمية االقت�صادية	

املنامة - بنا: ا�صتقبل نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �صمو ال�صي���خ حممد بن 
مبارك اآل خليفة اأم����س �صفري جمهورية 
باك�صتان االإ�صامية لدى مملكة البحرين 

جافيد ماليك.
ا�صتعرا����س  ج���رى  اللق���اء،  ويف 
للعاق���ات القائمة ب���ن مملكة البحرين 
االإ�صامي���ة  باك�صت���ان  وجمهوري���ة 
والتع���اون يف خمتلف املج���االت و�صبل 
تطوي���ر العاقات يف االتفاقات املوقعة 
بن البلدين. كما �صم���ل البحث العديد 
مو�ص���ع  والتط���ورات  الق�صاي���ا  م���ن 
االهتم���ام امل�ص���رتك وانعكا�صاتها على 

االم���ن واال�صتقرار ال���ذي تن�صده الدول 
وال�صعوب اقليمياً ودولياً.

كم���ا ا�صتقبل �صم���وه ن���ور �صهرير 
�صف���رياً  تعيين���ه  مبنا�صب���ة  راهارج���و 

الندوني�صيا لدى مملكة البحرين.
ويف اللقاء، اأ�ص���اد �صموه بالعاقات 
الودي���ة القائم���ة ب���ن مملك���ة البحرين 
وجمهوري���ة اندوني�صيا ، موؤك���داً حر�س 
اململك���ة عل���ى تعزي���ز ه���ذه العاقات 
وتطوي���ر جماالت التي تخدم م�صاحلهما 
امل�صرتكة ، معرباً ع���ن متنياته ل�صعادة 
ال�صفري بالتوفيق يف ظل ما �صيلقاه من 

ترحيب وتعاون.

الق�صيبي���ة - جمل����س الن���واب: عقدت 
التايلندي���ة  البحريني���ة  ال�صداق���ة  جلن���ة 
باأع�صائه���ا من مملكت���ي البحري���ن وتايلند 
اجتماعاً �صب���اح اأم�س مبجل�س النواب، تناول 
امل�صتج���دات عل���ى ال�صاح���ة الدولية وجممل 
االهتم���ام  ذات  واملو�صوع���ات  الق�صاي���ا 
امل�صرتك بن البلدي���ن ال�صديقن، اإ�صافة 
اإل���ى تعزي���ز �صبل التع���اون الربمل���اين بن 
جمل�س النواب البحريني ونظريه التايلندي.

ح����رض االجتم���اع م���ن اجلان���ب البحريني 
اأ�صحاب النواب: عبا�س املا�صي، عبدالرحمن 

بوجميد، عي�صى تركي.
واأكد املا�صي اأن عاقة البحرين وتايلند 
را�صخ���ة وقوية بف�صل العاقة املتميزة بن 
�صاحب اجلالة امللك، ومل���ك مملكة تايلند 
ال�صديقة، م�صرياً اإلى اأن العاقات البحرينية 
التايلندي���ة متث���ل حم���ور اهتم���ام القي���ادة 
ال�صيا�صية والن���واب ممثلي ال�صعب على حد 
�صواء. ولفت اإل���ى اأن العاقات البحرينية - 
التايلندي���ة اأ�صبح���ت منوذج���اً يحتذى به يف 
العاقات بن ال���دول القائمة على االحرتام 

املتبادل وحتقيق امل�صالح امل�صرتكة.
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75 % تغطية احتياجات املاآمت واملواكب العام املا�ضي
“ال�شمالية” ت�شتعر�ض خطط اجلهات اخلدمية ملو�شم عا�شوراء 

حماف���ظ  تر�أ����س  -بن���ا:  �ملنام���ة 

�ل�صمالية عل���ي �لع�صفور �م�س، �جتماع 

�للجن���ة �لتنفيذي���ة ملو�ص���م عا�صور�ء، 

م�ص���دًد� على �أهمي���ة تكام���ل �لتن�صيق 

�ملو�ص���م  لإجن���اح  �مل�ص���رك  و�لعم���ل 

، وو�ص���ع خط���ة �صامل���ة تغط���ي كاف���ة 

و�لتنظيمي���ة  �خلدمي���ة  �لحتياج���ات 

و�لأمنية.

�أع�صاء  م���ع  �لع�صفور  و��صتعر����س 

�للجن���ة �لذي���ن مثل���و� مديري���ة �رشط���ة 

�ملحافظ���ة �ل�صمالي���ة و�لإد�رة �لعام���ة 

�جلعفري���ة  �لأوق���اف  و�إد�رة  للم���رور 

و�لبلدي���ات  �لأ�صغ���ال  �ص���وؤون  ووز�رة 

و�لتخطي���ط �لعمر�ين وهيئ���ة �لكهرباء 

�ل�صمالي���ة  �ملنطق���ة  وبلدي���ة  و�مل���اء 

�لتخ�ص�ص���ي،  �لبحري���ن  وم�صت�صف���ى 

تقييم مو�ص���م �لعام �ملا�صي، �إذ بلغت 

ن�صبة تغطية �لحتياج���ات و�ملتطلبات 

وفق تقيي���م روؤ�صاء �مل���اآمت و�ملو�كب 

�حل�صيني���ة و�للج���ان �لعامل���ة 75.3 % 

وهي ن�صب���ة توؤكد جناح ت�صافر �جلهود 

من كل �لقطاعات لتحقيق موؤ�رش متقدم 

يف تلبي���ة �لحتياج���ات �لت���ي تدعمه���ا 

�لقيادة �لر�صيدة.

كما �أك���د �لع�صف���ور �هتم���ام وزير 

�لد�خلي���ة �لفريق �لرك���ن �ل�صيخ ر��صد 

ب���ن عب���د�هلل �آل خليف���ة ب����رشورة �إج���ر�ء 

�لتقيي���م باأ�صلوب علم���ي يحدد معدل 

�لإيجابيات و�ل�صلبيات ب�صورة و��صحة 

لال�صتفادة يف حال مر�جعة خطة �لعمل.

و�أح���اط �لأع�ص���اء علًم���ا ب���اأن �خلطة 

ت�صتلزم تغطية �حتياجات 8 مواكب عزاء 

مركزي���ة يف خمتل���ف مناط���ق �ملحافظة 

يف �لف���رة م���ن �لر�بع حت���ى �لر�بع ع�رش 

من حم���رم، و�أن �ل�رش�ك���ة �لت�صامنية يف 

�لعم���ل لن�صيابية �لقطاع���ات �خلدمية 

و�لتنظيمية و�لأمنية ت�صاند عمل �للجنة 

يف �لتعامل مع �أي ظروف طارئة وتخلق 

�لتو��ص���ل لتق���دمي �خلدم���ة يف وقتها 

ومنع �أية منغ�صات توؤثر �صلًبا على �صري 

�ملو�صم من جه���ة، وت�صمن ر�حة ور�صا 

�حل�صيني���ة  �ملجال����س  يف  �مل�صارك���ن 

و�ملو�كب �لعز�ء من جهة �أخرى.

وفيم���ا يتعلق بالت�ص���ور�ت �ملعدة 

ملو�صم هذ� �لع���ام، بحث رئي�س �للجنة 

�لتنفيذي���ة ملو�ص���م عا�ص���ور�ء �لقائ���م 

باأعمال مدي���ر �إد�رة �لرب�مج �لجتماعية 

و�صئون �ملجتمع  حممد �صالح دروي�س 

م���ع ممثل���ي �جله���ات م�صاري���ن: �لأول 

خدم���ي و�لث���اين �لتعام���ل م���ع �حلالت 

و�لظروف �لطارئة على �صعيد م�صاركة 

�رشطة �ملجتم���ع ورجال �مل���رور وفريق 

�لأوق���اف �جلعفري���ة وف���رق �لأ�صغ���ال 

و�لط���رق و�لبلدية ل �صيم���ا يف �لتعامل 

م���ع �رشع���ة �إز�ل���ة �ملخالفات م���ع جلان 

�ل�رش�ف �لأهلية يف �ملاآمت و�ملو�كب، �إذ 

��صتعر�س كل ممثل خطة �خلدمات على 

�أن ت�صتكمل حال ��صتالم طلبات ممثلي 

�ملاآمت و�ملو�كب لإدر�جها �صمن �خلطة 

العامة.

• علي �لع�صفور ير�أ�س �جتماع �للجنة �لتنفيذية ملو�صم عا�صور�ء	

ت���رك���ي���ز دع�����ائ�����م �لأم���������ن �مل���ج���ت���م���ع���ي وت����ع����زي����ز �ل����وق����اي����ة ����ص���م���ن ه��دف��ن��ا

الأمن ركيزة التنمية واملحرك الأ�ضا�س لنه�ضة الدول

�صموه �أ�صاد بجهود �صباط و�أفر�د مديرية �رشطة �جلنوبية... �صمو حمافظ �جلنوبية:

�ملنام���ة - بنا: �أ�صاد حمافظ �جلنوبية �صمو 

�ل�صي���خ خليف���ة بن علي ب���ن خليف���ة �آل خليفة 

باجله���ود �لتي يقوم بها �صباط و�أفر�د مديرية 

�رشط���ة �ملحافظ���ة يف فر����س �لأمن �لع���ام ون�رش 

�لطماأنينة بكافة �أرجاء �ملحافظة.

و�أك���د �صم���وه �أن �لأم���ن ركي���زة �لتنمي���ة 

و�ملح���رك �لأ�صا�صي لنه�صة وتقدم �لدول بن 

�لأمم وهي �حلقيقة �لت���ي ل يختلف عليها �أحد 

و�لو�ق���ع �ل���ذي ي�صتوج���ب �إي�صال���ه �إىل �أفر�د 

وجمتمع �ملحافظة من خالل �لرب�مج و�لفعاليات 

�ملتنوعة �ملحققة ملفه���وم �ل�رش�كة �ملجتمعية 

�إىل جان���ب تعزي���ز �مل�صوؤولي���ة �لوطني���ة لدى 

�ملو�ط���ن جتاه وطن���ه وجعله رج���ل �لأمن �لأول 

يف حماية و�صون مقدر�ت ومنجز�ت �لوطن عرب 

�لتعاون �مل�صتمر مع رجال �لأمن.

ج���اء ذلك خالل �لزيارة �لت���ي قام بها �صمو 

�ل�صيخ خليفة بن علي �آل خليفة ملديرية �رشطة 

�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة، حي���ث كان يف ��صتقبال 

�صموه رئي�س مركز �رشطة �لزلق �لعقيد عي�صى 

ثام���ر �لدو����رشي ورئي����س مرك���ز �رشط���ة �لرفاع 

�ل�رشق���ي �ملق���دم �ل�صي���خ عب���د�هلل ب���ن خالد �آل 

خليف���ة ورئي����س مرك���ز �رشط���ة �لرف���اع �لغربي 

�ملقدم �ل�صيخ �صلمان بن �أحمد �آل خليفة.

و�أك���د �صمو حمافظ �جلنوبي���ة خالل �لزيارة 

�ملحافظ���ة  ترب���ط  �لت���ي  �لتكاملي���ة  �لعالق���ة 

ومديرية �رشطة �ملحافظة يف تركيز دعائم �لأمن 

�ملجتمع���ي وتعزي���ز �لوقاية و�ل�صالم���ة �لعامة 

�صمن �لهدف �لو�حد �لذي ي�صري عليه �جلانبان 

خلدمة �لأهايل.

و�أ�صار �صموه �إىل �أهمية معاجلة �ملالحظات 

و�لق�صاي���ا �لأمنية �لبارزة على نطاق �ملحافظة 

ب�ص���كل م�ص���رك م���ن خ���الل و�ص���ع �لرب�م���ج 

�لتوعوي���ة و�لوقائية �مل�صتد�م���ة �لتي ت�صاهم 

يف �حلد و�لق�ص���اء على بع�س �لظو�هر �ل�صلبية 

و�مل�صكالت �لأمنية و�لجتماعية.

���ا ت�صمن  ا مرئيًّ  كم���ا �صاه���د �صم���وه عر�صً

�لإح�صائي���ات و�لبيانات لالأحو�ل �لأمنية �لعامة 

للمحافظة �جلنوبية و�أهم �خلطط و�ملهام �لتي 

تنفذها �ملديرية.

وع���ربرّ �صب���اط مديري���ة �رشط���ة �ملحافظ���ة 

�جلنوبي���ة عن تقديرهم و�عتز�زهم لزيارة �صمو 

�ل�صي���خ خليف���ة بن علي ب���ن خليف���ة �آل خليفة 

ملبن���ى �ملديرية و�هتمام ودع���م �صموه جلهود 

رجال �لأم���ن يف خدمة �ملو�طن���ن و�ملقيمن، 

معرب���ن بالوقت نف�صه ع���ن تعاونهم �لتام يف 

توطي���د �لعم���ل �مل�ص���رك حتقيًق���ا لتطلعات 

�صم���وه يف �إي�صال �أف�ص���ل �خلدمات من خمتلف 

�لنو�حي للمحافظة وقاطنيها.

• �صمو �ل�صيخ خليفة بن علي يف زيارة ملديرية �رشطة �ملحافظة �جلنوبية	

م���ع���اجل���ة �ل���ق�������ص���اي���ا �لأم����ن����ي����ة �ل�����ب�����ارزة ب���امل���ح���اف���ظ���ة ب�����ص��ك��ل م�����ص��رك

ب����ر�م����ج ت���وع���وي���ة ووق���ائ���ي���ة م�����ص��ت��د�م��ة ل��ل��ح��د م����ن �ل���ظ���و�ه���ر �ل�����ص��ل��ب��ي��ة

�ل�������ص���ب���اط ي�����ع�����ربون ع�����ن ت���ق���دي���ره���م و�ع�����ت�����ز�زه�����م ب������زي������ارة ���ص��م��وه



جرس الطابور

تكييــف مـركــزي وم�صـــاعــد وخدمــة “واي فــاي”
اأه������������������م م�����������زاي�����������ا امل���������������دار����������������س اخل��������م�����������������س اجل�����������دي�����������دة:

اجلدي���د  الدرا�س���ي  الع���ام  �سه���د 
افتت���اح 5 مدار����س جدي���دة مبختل���ف 

املحافظات.
واملدار�س اخلم�س هي: مدينة حمد 
االإعدادية للبن���ن، املالكية االبتدائية 
االإعدادية للبنات، الب�سيتن االإعدادية 
االبتدائي���ة  عي�س���ى  مدين���ة  للبن���ات، 
االإعدادي���ة للبن���ن، ومدر�س���ة الفاحت 
الثانوي���ة للبن���ن، وكذل���ك موا�سل���ة 
ال�سامل���ة  املدر�س���ة  الإن�س���اء  العم���ل 

مبنطقة جو.

وتتك���ون املدر�س���ة احلكومي���ة يف 
منوذجها اجلديد من مبنى واحد بال�سكل 
العم���ودي، يح���وي 30 اإل���ى 47 ف�سال 
درا�سيا، ت�ستوع���ب 1000 اإلى 1600 
طالب، م���ع توفري م�ساع���د كهربائية، 
ونظام تكييف مركزي، وخدمة االإنرتنت 
)واي فاي(، وخمتربات علمية متطورة، 
و�س���االت متعددة االأغرا����س، ومرافق 
متكاملة للهيئات االإدارية والتعليمية، 
مع مراعاة جميع متطلبات الطلبة ذوي 

االحتياجات اخلا�سة.

الت�صوير باملدار�س باإذن ومع ... “َمَرم”!
“$” ت�ستغرب االإجراءات الغريبة

ب���ن  التج���وال  عل���ى  “الب���الد”  م�س���ور  داأب 
املدار����س احلكومية بنهار يوم الع���ودة املدر�سية. 
اإنه الي���وم ال�سن���وي املعتاد يف الروزنام���ة اللتقاط 
�سور هرول���ة الطلبة ودموع امل�ستجدين بالف�سول، 
وال يجري ن�رش اأّي �سور اإال بعد احل�سول على موافقة 

ذويهم.
لك���ن ما جرى يوم اأم�س يخالف ما جرى بكل عام 
�سابق. رحب مديرو املدار�س مب�سور ال�سحيفة. هم 
ُيعرفون���ه قبل اأن ُيع���رِّف با�سمه وهويت���ه. قالوا اإن 
“البالد” كلمة و�سورة، و�سورتكم عن 1000 كلمة.
املخت�س���ة  االإدارة  م���ن  اال�ستئ���ذان  وطلب���وا 
بال���وزارة لل�سماح بدخ���ول امل�س���ور. واملوؤ�سف اأن 
املديرين عادوا بخيبة اأمل برف�س االإدارة املخت�سة 

دخول امل�سور للحرم املدر�سي.
االإع���الم  مبدي���ر  االت�س���ال  امل�س���ور  وح���اول 
والعالق���ات العام���ة بال���وزارة ف���واز ال�رشوقي ولكن 
تعذر على االأخري الرد حتى �ساعة كتابة هذه املادة.

وعندم���ا توا�س���ل الزمي���ل م���ع موظفة ب���اإدارة 
االإعالم عاتبته لعدم خماطبة الوزارة م�سبقا لل�سماح 
بدخ���ول املدار����س، والإيف���اد موظ���ف من ال���وزارة 

ملرافق���ة امل�س���ور! و�سّج���ل الزمي���ل امتعا�سه من 
االإجراءات البريوقراطية اجلديدة من طرف الوزارة، 
فعفوي���ة االأطف���ال بيومهم املدر�س���ي االأول وبراءة 
ابت�ساماتهم ال حتتاج رخ�سة م�سبقة، ومرافقة موفد 

مع الوزارة تع�سري ولي�س تي�سريا.
اإلى ذلك، بعث اأولي���اء اأمور لل�سحيفة جمموعة 
�س���ور لفل���ذات اأكباده���م باملدار�س وعل���ى مقاعد 

الدرا�سة.

حقـائــب جـديــدة... وكـتــب قـدميـــة
املدار�س ت�ستقبل الطلبة بالورد واحللوى والت�سايل

 رن جر����س املدر�سة نهار اأم����س موؤذنا بالعودة 
املدر�سي���ة. �سه���دت معظ���م البي���وت ع�سي���ة ه���ذا 
الي���وم ليل���ة �سعب���ة، اإذ يغ���ادر الطلب���ة ال�سهر بعد 
عطلة �سيفية طويلة. ج���ر الطلبة حقائبهم اخلفيفة 

�سباحا، وعادوا بها ثقيلة بالكتب ظهرا. 
فرك���وا اأعينه���م بطاب���ور ال�سب���اح. وابت�سم���وا 
لال�ستقب���االت املختلف���ة بعودته���م عن���د البوابات 
مبختل���ف املدار�س. بع����س االإدارات وزع���ت الورد 
واحلل���وى واالأق���الم، وخ�س�سوا للم�ستجدي���ن األعابا 

جتذبهم ملقعد املعرفة.
وطبع اليوم الدرا�سي االأول �سكوى حملها اأولياء 
االأم���ور ل� “الب���الد” تتعلق با�ستم���رار م�سكلة توزيع 

كتب ممزق���ة وغري �ساحلة للدرا�سة، وم�ستخدمة من 
االأعوام املا�سية.

وقال اأولي���اء اأمور: ت�سلم الطلب���ة كتبا مهرتئة 

وغالبيتها مكتوب عليها.
ولوح���ظ اأن ال���وزارة وزع���ت كراري����س جدي���دة 

للتدريبات العملية وعدم تدوير الكتب القدمية.

مروة خمي�س

• مدير مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية اأحمد البناء م�ستقبال الطلبة	

• •املدر�سة اجلديدة مببنى واحد و�سكل عمودي	 يوجد بكل مدر�سة ما بن 30 و47 ف�سال	
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• �رشطي جمتمع يعن الطالبة اأرحام اأحمد	

اال�صتمرار يف امل�رشوعات التطويرية

اال�صتماع ملالحظات “الت�صغيل” 

توج���ه وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د 
اإل���ى  واالمتن���ان  ال�سك���ر  بعظي���م  النعيم���ي 
القي���ادة على دعمه���م الال حم���دود مل�سرية 
الرتبية والتعليم يف بلدنا العزيز، وما حققته 

هذه امل�سرية من اإجنازات م�رشفة.
وتقدم الوزير باأحر التهاين والتربيكات 
اإلى جمي���ع االأبناء الطلب���ة ومعلميهم واأولياء 
اأمورهم، راجيا م���ن اهلل تعالى اأن يكون عاما 
مباركا موفقا مكل���ال بالنجاح ومفعما باالأمل، 
واأن يوفقنا اهلل لتحقيق املزيد من االإجنازات 

الرتبوية والتعليمية )...(.
الدرا�س���ي  الع���ام  اأن  الوزي���ر  واأ�س���اف 
تنفي���ذ  يف  اال�ستم���رار  �سي�سه���د  اجلدي���د 

امل�رشوعات التطويرية )...(.

ق���ام ع���دد م���ن م�س���وؤويل وزارة الرتبية 
والتعلي���م بزي���ارات ميداني���ة تفقدي���ة اإلى 
املدار����س؛ وذل���ك لالطمئن���ان عل���ى ال�سري 
الطبيع���ي للعملي���ة التعليمية. وق���ام وكيل 
الوزارة للموارد واخلدمات حممد جمعة وعدد 

م���ن ال���وكالء امل�ساعدين ومدي���ري االإدارات 
التعليمية بج���والت داخل املدار����س، التقوا 
فيه���ا اأع�ساء الهيئات االإداري���ة والتعليمية، 
وا�ستمعوا اإلى مالحظاتهم بخ�سو�س ت�سغيل 

املدار�س بال�سورة املثلى.
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شكوى لوزير التربية
 

ال �أت�ص���ور �أن وزير �لرتبية و�لتعليم ماجد �لنعيمي يعلم، �أو جرى �إخطاره، باإعاقة 
دخ���ول م�صوري �ل�صحافة �لوطنية للمد�ر�س، ع���ر �إجر�ء�ت بريوقر�طية، حالت دون 

ت�صوير بهجة �لطلبة، وحفاوة �ملعلمني، بعودتهم، ملقاعد �لتعليم.
م���ن تقاليد �ل�صحافة �لبحرينية ن�رش تغطية مو�صع���ة ليوم �لعودة �ملدر�صية. �إنه 
ي���وم ال يتك���رر �إال مرة بال�صن���ة. وحدث ي�صج ب���ه كل بيت )�أكرث م���ن 37 �ألف طالب 
و88 �أل���ف �إد�ري ومعلم( ومبا يجعل وز�رة �لرتبية ثاين �أثقل وز�رة خدمية بعد وز�رة 

�ل�صحة. 
ج���رى عرف ال�صماح للم�صوري���ن بالتقاط �صور جميلة متع���ددة لطابور ال�صباح، 

وهد�يا �ملد�ر�س للم�صتجدين و�لعائدين للف�صول. 
وال ُتدَف���ع �ل�صور للن�رش بدو�ليب �ل�صحيفة، �إال بعد مو�فقة �أ�صحابها، و��صتئذ�ن 

مدير �ملدر�صة. فما �لذي تغريرّ هذ� �لعام؟
وال تخل���و جل�ص���ة من جل�ص���ات �حلكومة من توجيه���ات �صارمة، م���ن �صمو رئي�س 
�ل���وزر�ء، ملختل���ف �جله���ات �حلكومية، لفت���ح �الأب���و�ب، ومتكني �ل�صحاف���ة من �أد�ء 

وظيفتها، بكل �صفافية ومهنية.
�إن طلب �الإد�رة �ملخت�صة بوز�رة �لرتبية خماطبتها؛ لتاأذن بت�صوير عفوية �ليوم 

�ملدر�صي �الأول، �صابقة غري حمبذة، مهما جرى تريرها.
�أم���ا �إيفاد موظف م���ن �لوز�رة ملر�فقة م�صور �ل�صحيف���ة فتوجه غريب بقامو�س 
�لتو��ص���ل، بني �ل�صحافة وجهة حكومية. و�النتفا�س للتحفظ غايته “فرملة” �نت�صار 

�لعدوى لبقية �لوز�ر�ت �خلدماتية.
�أزع���م �أن وزير �لرتبي���ة �لذي مل يتو�ج���د ميد�نيا باملد�ر�س �أم����س ب�صبب �صفره 
خ من قررها؛  مبهمة ر�صمية ل���و ��صتفتي بالتوجهات �جلديدة غري �حل�صيفة، ف�صيوبِّ
الأنه من �أكرث �لوزر�ء هد�ية بدور �ل�صحافة، وي�صاطرها �لر�صالة �لقر�آنية باحل�س على 

قلم �ملعرفة. �نه وزير موؤمن بثقل �الإعالم و�رش�كته �الإ�صرت�تيجية.
وغد� �صاأب�رشكم بالنتيجة...
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“�لكر�هية تنبع من �لقلب، و�الحتقار من �لعقل، وكالهما خارج عن �إر�دتنا”.

�آرثر �شوبنهاور
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تيارات

6 �أع�شاء ُجدد مبجل�س �إد�رة “جمعية �ل�شكلر”

جامعة �لبحرين تقبل 6000 طالب م�شتجد

“�لبوتك�س و�لفيلر” ينع�شان جيوب �لأطباء مع �لعودة للمد�ر�س

نا�رص بن حمد للطالب: �جتهدو� يف �لتح�شيل �لعلمي

و “�لعمل” �حلقوق �لعمالية و�لتوظيف مد�ر بحث “�خلارجية” 

�لزبائن مدر�صون ومدر�صات وجامعيات

هناأهم بالعام �لدر��صي �جلديد

تد�ر�س �حتياجات منظمات �ملجتمع �ملدين

بحريني���ون  وخمت�ص���ون  ��صت�صاري���ون  ك�ص���ف 
يعمل���ون يف جمال جر�حة �لتجميل و�لرتميم، بع�صهم 
م���ن �أ�صحاب مر�ك���ز جتميلية معروف���ة على م�صتوى 
�لبحري���ن، ع���ن �أن مو�ص���م �لع���ودة �إل���ى �ملد�ر����س 
و�جلامعات و�نتهاء مو�ص���م �الإجاز�ت وعودة �لعو�ئل 
و�الأ�رش من �إجاز�تهم باخلارج �أنع�س مد�خيل عياد�تهم 
ومر�كزهم �لتجميلية، مما عو�صهم عن فرتة �لركود 

�لتي مرت بهم خالل �لفرتة �ملا�صية.
و�أكدو� �أن ف���رتة �ل�صيف �صهدت ركود� تاما يف 
بع����س �ملر�ك���ز �لتجميلية، خ�صو�ص���ا �أن �لكثري من 
�لبحريني���ني يتجهون �إل���ى �خلارج الإج���ر�ء مثل هذه 
�لعمليات، م�صريي���ن �إلى �أن عي���د �الأ�صحى و�لعودة 
للمد�ر�س رفع عنه���م فرتة �لك�صاد �لتي مرو� بها يف 

مر�حل �صابقة.
و�أ�صار عدد م���ن �الخت�صا�صيني يف ت�رشيحات ل� 
“�لب���الد” �إلى �أن هذه �لف���رتة �صهدت زيادة يف عدد 
�مل���رتدد�ت على مر�كز �لتجميل بزيادة �أكرث من 80 

% عن �لفرتة �ملا�صية.
بينم���ا �أ�ص���ار �لبع�س �إلى �أنه���م ��صطرو� للعمل 
�أي���ام �لعط���ل �لت���ي �صبق���ت ف���رتة �لعي���د و�لعودة 
للمد�ر����س لتلبي���ة طلبات زبائنهم عل���ى �لعديد من 
عملي���ات �لتجمي���ل �ملختلف���ة، و�أن مر�ك���ز �لتجميل 
�صه���دت تز�حم���ا غري م�صب���وق، مبين���ني �أن من بني 
�لزبائ���ن كان هن���اك مدر�صات ومدر�ص���ني، خ�صعو� 
لعمليات جتميل ت�صمنت حقن “�لفيلر و�لبوتك�س”؛ 
لكي تك���ون �إطاللتهم على تالميذه���م جميلة يف �أول 

يوم من �لعودة للمد�ر�س.

“البوتكس والفيلر” األكثر طلبا
��صت�ص���اري جر�ح���ة �لتجمي���ل و�لرتمي���م �أحم���د 
�لع�صف���ور، يق���ول ل� “�لب���الد”: كانت ف���رتة ما بعد 
�لعيد وفرتة �لعودة للمد�ر�س و�جلامعات و�لوظائف 
ف���رتة عم���ل جي���دة ج���د� بالن�صب���ة الأطب���اء �لتجميل 
�لبحرينيني، �لذين ال يتعدى عددهم �أ�صابع �ليدين، 

وهم �لعاملون يف عياد�ت ومر�كز جتميلية خا�صة.
و�أك���د �أن كلفة �إقامة مثل ه���ذه �ملر�كز مرتفعة 
جد�، خ�صو�صا �ملر�كز �لتجميلية �لتي تر�عي وتطبق 
�ملو��صف���ات �لعاملية يف هذ� �جلانب، م�صري� �إلى �أن 
هذه �لف���رتة عو�صت �أطب���اء هذه �ملر�ك���ز عن فرتة 
�خلمول �لتي عا�صتها �مل�صت�صفيات ومر�كز �لتجميل 
خ���الل فرتة �ل�صيف �حلار ج���د�، وفرتة �صفر كثريين 

لق�صاء �إجازة �لعيد خارج �لبحرين.
وقال �لع�صفور: كان���ت حقن �لبوتك�س و�لفيلر 
�أك���رث طلبا من �لزبائ���ن من �الإن���اث و�لذكور؛ وذلك 
ب�صب���ب �رشعة �لنتائج لدى �ل�صي���د�ت �للو�تي يبحثن 
ع���ن عالج���ات �رشيع���ة وم�صمون���ة، مردف���ا �أن بع�س 
�ملر�كز كانت ت�صهد تز�حما غري م�صبوق ومن خمتلف 
�الأعم���ار، وبع�صهم ظل يعمل حت���ى �صاعات متاأخرة، 
بينما ط���رح �لبع����س عرو�صا جتميلي���ة وخ�صومات؛ 

لك�صب �أكر عدد من �لزبائن. 
و�صدد �لع�صفور على �رشورة �أن تتجه �ل�صيد�ت 
�إل���ى �ملخت�ص���ني يف ه���ذ� �ملج���ال، و�أال تخدعه���ن 
�الإعالن���ات �لتجاري���ة �لتي تروج عل���ى بع�س و�صائل 
�لتو��ص���ل �الجتماع���ي، و�لت���ي قد يق���وم بها بع�س 
“�لدخالء” على هذه �ملهنة، وحتى ال ت�صبح �ملري�صة 
�صحي���ة عملي���ات ن�ص���ب �أو �حتيال يف ه���ذ� �جلانب، 
مردفا �أن �لبع�س ق���د ي�صتخدم مو�د غري �أ�صلية قد 

تعود بنتائج وخيمة فيما بعد.

إقبال الرجال 
جر�ح���ة  يف  �ال�صت�صاري���ني  �أح���د  يوؤك���د  بينم���ا 
�لتجمي���ل - يعم���ل يف م�صت�صف���ى خا����س - ظاه���رة 
جديدة ر�صدها يف �لفرتة �الأخرية وهي �إقبال �لرجال 
عل���ى عمليات مل يكونو� يجرونه���ا �صابقا، ومنها �صد 
�لبطن ورف���ع �ملوؤخرة وزرع �لده���ون بالوجه، ونحت 
�جل�صم، �إ�صافة �إل���ى زرع �ل�صعر و�لبوتك�س و�لفيلر، 
مردفا �أن �لعديد م���ن �ل�صباب �أ�صبحو� يركزون على 
مظه���ر �أج�صادهم �أكرث من �لرتكيز على �صخ�صياتهم 

وم�صتو�هم �لعلمي وثقافتهم و�طالعهم.
وع���ن �ل�ص���ن �ملنا�ص���ب ال�صتخ���د�م �لبوتك����س 
و�لفيل���ر، قال �لع�صفور �إن حتدي���د �لعمر �ملطلوب 
وحم����س  بالبوتك����س  �حلق���ن  وب���دء  للتجمي���ل 
�لهيالوروني���ك، يرتب���ط بالعدي���د م���ن �ملعطي���ات 
وال����روط، مردفا اأن معظ���م الأطباء يب���داأون احلقن 
عندما ي�صبح جلد �أ�صفل �لوجه مرتخيا ب�صورة تعطي 
منظر� لكر �ل�صن وعالمات �ل�صيخوخة.  و�أ�صار �إلى �أن 
باإم���كان �ل�صابات �للجوء �إلى حق���ن �لفيلر �بتد�ء من 
�ص���ن 30 �صنة، وذلك لي�س مللء �لتجاويف فقط، بل 
لتعزي���ز �الأماكن �لتي ترتهل يف �لوجه من �أجل تاأخري 
ظهور �لتجاعيد و�حلد من تديل �أو تر�خي جلد �لوجه.

وبني �ال�صت�صاري �لع�صف���ور �أن ��صتخد�م حقن 
�لبوتك����س ين�صح باللج���وء �إليه عند �ص���ن 40 �صنة؛ 
وذلك لكي تخف���ف �ل�صيد�ت من عالم���ات �لتجاعيد 

�لتي تت�صكل حول �لعينني و�جلبهة.

التجميل بالمنظار
ولف���ت �إل���ى �أن جر�ح���ات �لتجمي���ل و�لرتمي���م 
تط���ورت ب�صورة الفتة بال�صن���و�ت �الأخرية، من خالل 
دخ���ول �ملنظار يف �أكرث �لعمليات �لتجميلية تعقيد�، 
ومنه���ا عمليات جتمي���ل �لوجه باملنظ���ار، �لتي تعد 
من �أحدث �لتقني���ات �لتي مت �لتو�صل �إليها، م�صري� 
�إلى �أن عملي���ات �ملنظار تتميز بقل���ة �لندب و�الآثار 
�لناجتة ع���ن �لعمليات �لتقليدي���ة، �أو �نعد�مها، و�أن 
�ملري�ص���ة متر بف���رتة �صفاء �أق�رش مقارن���ة مع جر�حة 

�لوجه �لتقليدية �ل�صابقة.

�ملنامة - بنا: هناأ ممثل جاللة �مللك لالأعمال 
�خلريية و�ص���وؤون �ل�صباب رئي����س جمل�س �أمناء 
�ملوؤ�ص�ص���ة �خلريية �مللكية �صم���و �ل�صيخ نا�رش 
ب���ن حمد �آل خليفة، طالب مرك���ز نا�رش للتاأهيل 
و�لتدريب �ملهن���ي، وجميع �لطالب �ملنت�صبني 
للموؤ�ص�صة �خلريية �مللكية؛ مبنا�صبة بدء �لعام 

�لدر��صي �جلديد.
وح���ث �صم���وه �جلمي���ع عل���ى ب���ذل �جله���د 
و�الجتهاد و�ملثابرة يف �لتح�صيل �لعلمي؛ لنيل 
�أعلى �ملر�تب و�ال�صتفادة �ملثلى من �لتعليم.

و�أكد �صموه �أن �هتم���ام �ملوؤ�ص�صة �خلريية 
�مللكي���ة بالتعلي���م ياأت���ي بناًء عل���ى توجيهات 
جاللة �مللك و�صم���ن ��صرت�تيجية �ملوؤ�ص�صة يف 
�الهتم���ام بطالبها وت�صجيعه���م وتوفري �حلياة 

�لكرمية لهم.
و�أ�ص���ار �إل���ى �أن �خلريي���ة �مللكي���ة تق���وم 

بتوف���ري �صب���ل �لتعلي���م ملجموع���ة كب���رية من 
�أبنائه���ا م���ن خمتل���ف �ملر�ح���ل �لدر��صية، عر 

�لرعاي���ة �لتعليمي���ة �لت���ي توليها له���م و�لتي 
تتمث���ل يف �لبعث���ات �جلامعية وتوف���ري مقاعد 
جمانية للطالب يف بع�س �ملد�ر�س �خلا�صة، �إلى 
جان���ب �حلقيبة �لتعليمية �لتي ت�صهم يف توفري 
�حتياجات �لط���الب ال�صتقبال �لع���ام �لدر��صي 
�جلدي���د ودرو����س �لتقوية لزي���ادة حت�صيلهم 
�لعلمي، و�ختتام �لع���ام �لدر��صي بحفل تكرمي 
�لطلبة �ملتفوقني �لذي يحفز �لطالب على بذل 

مزيد من �جلد و�الجتهاد و�الحتفاء بنجاحهم.
وقام���ت �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية بتهيئة 
�لط���الب معنوي���اً ال�صتقب���ال �لع���ام �لدر��ص���ي 
�جلدي���د، ع���ر تعمي���م جمموع���ة م���ن �لن�صائح 
و�الإر�صاد�ت �لتي �أعدتها رئي�صة مركز �الإر�صاد 
�أمين���ة �آل ب���ن عل���ي، و�لت���ي وجه���ت الأولي���اء 
�الأم���ور و�الأبناء وحتدثت ع���ن �لتجهيز �لنف�صي 

و�ملعنوي للعام �لدر��صي �جلديد.

مدين���ة عي�ص���ى - وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة 
و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وزي���ر  �لتق���ى  �الجتماعي���ة: 
وزي���ر  م�صاع���د  حمي���د�ن،  جمي���ل  �الجتماعي���ة 
�خلارجي���ة عب���د�هلل �لدو�رشي، وذل���ك يف مكتبه، 
�إذ مت بح���ث �صب���ل تعزيز �لتع���اون و�لنجاحات 
�لتي مت حتقيقها على �صعي���د حقوق �الإن�صان 
يف مملك���ة �لبحرين، وذلك من خالل �الجتماعات 
�لدولي���ة، حيث �صكل �لتع���اون �لوثيق و�ملثمر 
ب���ني كاف���ة �جله���ات و�ملوؤ�ص�ص���ات يف �لدولة 
جناحات ب���ارزة ل�صالح �ململكة عل���ى �ل�صعيد 

�لدويل.
ويف �للق���اء، مت ��صتعر�����س �لعدي���د م���ن 
�ملكت�صب���ات و�حلق���وق �لت���ي كفله���ا �لقانون 
للمو�طنني، وفق �لنظ���م و�لت�رشيعات �ملعمول 
بها يف �ململكة، وم���ن �صمنها �حلقوق �لعمالية 
و�لتوظي���ف بكل �صفافية ودون متييز، وكذلك 
توف���ري منظومة حماية �جتماعي���ة متكاملة، ويف 
مقدمتها حقوق ومز�ي���ا �لتاأمني �صد �لتعطل، 
و�لتاأهي���ل،  و�لتدري���ب  �لتوظي���ف  وبر�م���ج 
و�مل�صاع���د�ت �الجتماعي���ة لالأ����رش ذ�ت �لدخ���ل 
�الإعاق���ة،  ذوي  وتاأهي���ل  ورعاي���ة  �ملح���دود، 

و�حلف���اظ على ج���ودة حياة كبار �ل�ص���ن، ف�صالً 
عن تنمية �الأطفال و�لنا�صئة، وتوفري ممنظومة 
متكامل���ة لتمك���ني �الأ����رش �ملنتج���ة �قت�صادياً، 
ب���دء�ً من �لتدري���ب بخطو�ته �ملتع���ددة، مرور�ً 
بالت�صويق و�لرتويج ملنتجاتها، و�نتهاًء بتوفري 

�لتمويل من بنك �الأ�رشة.
�حتياج���ات  تد�ر����س  �للق���اء،  يف  مت  كم���ا 
منظمات �ملجتمع �ملدين، و�جلمعيات �حلقوقية 
و�صب���ل �الرتقاء بدورها يف خدم���ة �ملجتمع، من 

منطل���ق �ل�رش�كة �لفاعلة م���ع موؤ�ص�صات �لدولة، 
حي���ث مت بح���ث م�صاألة مر�جع���ة وتقييم قانون 
جمعي���ات �ملجتمع �مل���دين �جلدي���د، مب�صاركة 
كل �أ�صح���اب �ل�صل���ة، ف�ص���اًل ع���ن توف���ري كل 
�الحتياج���ات �لكفيلة بتي�صري قي���ام �جلمعيات 
بدورها املنوط وف���ق اخت�صا�صاتها، �صواء من 
حيث �صمان وجودها يف مقار منا�صبة، �أو �لدعم 
�مل���ايل، �أو توفي���ق �أو�صاعه���ا وفق���اً لالأنظم���ة 

و�لقو�نني �ملعمول بها.

• وزير �لعمل ملتقيا م�صاعد وزير �خلارجية	

مدينة عي�صى - جمعي���ة �لبحرين لرعاية 
مر�ص���ى �ل�صكل���ر: عق���دت جمعي���ة �لبحري���ن 
لرعاي���ة مر�ص���ى �ل�صكلر جمعيته���ا �لعمومية 
النتخ���اب جمل����س �إد�رتها لل���دورة �ل�صاد�صة 
للعام���ني 2017 �إل���ى 2019، وذلك يف �صالة 
خري بجمعية ع���ايل �خلريية يف منطقة عايل يف 
20 �أغ�صط����س �ملا�صي، حي���ث لقي �لرت�صح 
ملجل����س �الإد�رة ه���ذ� �لع���ام �إقب���االً من قبل 
�أع�ص���اء �جلمعية �لعمومي���ة، وكان قد تر�صح 
19 ع�ص���ًو� ل�صغل 12 مقعًد� مبجل�س �الإد�رة، 
و�ُصكلت للم���رة �الأولى كتل���ة �نتخابية با�صم 
)كتلة مًعا( وحظيت بثقة �مُلر�صحني وفازت 
مبقاع���د جمل����س �الإد�رة حي���ث حظ���ي ب���� 6 
�أع�صاء ُجُدد بع�صوية جمل�س �الإد�رة للعامني 

�ملقبلني.
�ل�صاب���ق قب���ل  �الإد�رة  ل جمل����س  و�ص���كرّ
�النتخابات مكتًبا �نتخابيًّا م�صتقالً من �أع�صاء 
جمعية عايل اخلريية نظم واأ�رف ب�صكل مبا�ر 
ومنف���رد على �إج���ر�ء�ت ت�صجي���ل �لع�صويات 
و�لرت�صي���ح يف ي���وم �النتخ���اب، كم���ا ر�ق���ب 

�النتخابات ع�صو�ن م�صتقالن.
وعق���د جمل����س �الإد�رة �جلدي���د �الأربعاء 
�ملا�ص���ي �جتماًع���ا لت�صكيل جمل����س �الإد�رة 
ورئا�ص���ة �للجان، وج���اءت �لنتائ���ج كالتايل: 

زكريا �إبر�هيم �لكاظ���م �الأمني �لعام ملجل�س 
�الإد�رة وعي�ص���ى خليل �لنائ���ب �الأول لالأمني 
�لع���ام وحممد �ل�صفار �لنائ���ب �لثاين لالأمني 

�لعام وعمار �ل�صجار �أمني �ل�رش
وعقيل �ملاجد �أمني مايل، وحممد مو�صى 
�للجنة �الإعالمية وعلي �لعويناتي جلنة �صوؤون 
املر�صى، وزهرة �رف جلنة التدريب واملراأة

�لثقافي���ة،  �للجن���ة  �ملالك���ي  وع���ادل 
و�ص���ادق ثامر �للجنة �لطبي���ة وطه جابر جلنة 
�لطال���ب، و�إبر�هي���م عبد�لع���ال جلن���ة �لعمل 

و�لت�رشيع.

�أعلن���ت  �لبحري���ن:  جامع���ة   – �ل�صخ���ري 
جامع���ة �لبحرين �أم�س نتائ���ج �لقبول للمرحلة 
�جلامعي���ة �الأول���ى للع���ام �جلامع���ي �جلدي���د 
2017/2018م.  وهناأ رئي�س جامعة �لبحرين 
ريا����س يو�ص���ف حم���زة، �لطلب���ة �ملقبولني، 
���ا لهم �لتوفي���ق و�لنجاح، م�ص���رًي� �إلى  متمنيًّ
اأت، منذ وق���ت مبكر، كل  �أن �جلامع���ة ق���د هيرّ
�الإمكاني���ات ال�صتقب���ال �ملتقدمني لاللتحاق 
باجلامعة، �إذ جرى قبول جميع خريجي �لثانوية 
�لعام���ة من �ملد�ر�س �حلكومي���ة و�خلا�صة يف 
�لعام �ملا�صي من �حلا�صلني على معدل 70 

% فاأكرث، عمالً باملكرمة �مللكية �ل�صامية.
و�أعرب رئي�س �جلامع���ة عن �عتز�ز جميع 
�ملنت�صب���ني �إلى �جلامعة بالدع���م �ملتو��صل 
و�مل�صان���دة �للذين حتظى بهم���ا �جلامعة من 
�لقي���ادة. وج���رى �إر�ص���ال نتائج �لقب���ول �إلى 
�ملتقدمني عر �لر�صائ���ل �لن�صية SMS، �إذ 
كان 7500 طالب وطالبة قد تقدمو� بطلبات 
�اللتحاق بر�مج �ملرحلة �الأولى، و��صتوفى ما 
يقارب م���ن 6000 طالب وطالبة منهم جميع 

متطلبات �لقبول.
و�أعلن���ت عم���ادة �لقب���ول و�لت�صجيل يف 

�جلامع���ة �أن �أ�صباب ع���دم ورود �أ�صماء �لطلبة 
ا لكون  �ملتقدمني يف قو�ئ���م �لقبول يعوُد �إمَّ
ه  �لطال���ب مل يح�رش �ملقابل���ة �ل�صخ�صية، �أو �أنَّ
ْم  لِّ ���ه مل ُي�صرّ مل يتقدم الختب���ار �لقدر�ت، �أو �أنَّ
نتيجت���ه �لنهائي���ة يف �لثانوية �لعام���ة، �أو مل 
يقم با�صتكمال باقي �ملتطلبات. م�صرية �إلى 
�أن ه���وؤالء �لطلبة �إذ� كان���و� ال يز�لون ر�غبني 
يف �اللتح���اق بجامع���ة �لبحري���ن، عليهم �تباع 
�الإر�ص���اد�ت �لتي تظهر عل���ى �صا�صة �ملوقع 
�الإلك���رتوين �خلا�ص���ة بالنتائ���ج حت���ى يجري 
�لتعام���ل م���ع طلباته���م. و�أ�ص���ارت �لعم���ادة 
�أي�ًصا �إلى �أهمية قي���ام �لطلبة �لذين �جتازو� 
خطو�ت �لقب���ول باجلامع���ة، بتثبيت قبولهم 
�عتباًر� م���ن �أم�س )�الأحد( وحتى موعد �أق�صاه 
�خلمي����س �ملقب���ل �ملو�فق 14 م���ن �صبتمر 
�جل���اري من خ���الل �لنظام �الإلك���رتوين الإد�رة 
https://sis.uob.edu. �لطال���ب  بيانات 

ر��صية  bh، وذلك للحفاظ على فر�صتهم �لدِّ
ومقاعده���م يف �لتخ�ص�ص���ات �لتي �ختاروها، 
�إذ �إنَّ ع���دم تثبيت �لقب���ول يف �لفرتة �مُل�صار 
�إليه���ا �صتعتره �جلامع���ة تر�ُجًعا من �لطالب 

عن رغبته يف �اللتحاق بها. 

• زكريا �لكاظم	

بدور �ملالكي

• �أحمد �لع�صفور	

• �صمو �ل�صيخ نا�رش بن حمد	



غ����رف  م����ن  ت�صاع����د  �أبي�����ض  دخ����ان 
�الجتماعات �ملغلقة باملجال�ض �لبلدية معلًنا 
عن تو�فقات مريحة لت�صمية ما�صكي مفاتيح 

غرف �للجان.
وجّددت معظم �ملجال�ض �لبلدية رئا�صات 
�للجان ملن تول����و� مقاليدها ب����دور �النعقاد 
�ل�صاب����ق، �أو �صه����دت ع����ودة وج����وه تر�أ�صت 

�للجان باأدو�ر �صابقة.
�لتو�ف����ق  �جتماع����ات  غالبي����ة  وخل����ت 
�ملنف�صلة باملحافظات �الأربع من مفاجاآت �أو 

خيار �للجوء ل�صندوق �القرت�ع.
 

أمانة العاصمة
جّدد �أع�صاء جمل����ض �أمانة �لعا�صمة �لثقة 
يف 3 م���ن �أ�ص���ل 4 لرئا�صة �للج���ان. و�صهدت 
�للجنة �لر�بعة عودة عبد�لو�حد �لنكال لرئا�صة 
جلنة �خلدم���ات و�ملر�فق �لعامة خلًفا لزميلته 
دميا �حل���د�د. وكان �لنكال رئي�ًصا للجنة بدور 

�النعقاد �لثاين.
وحافظت مها �آل �صهاب على رئا�صة جلنة 
�لعالق���ات �لعام���ة و�الإعالم، و�أحم���د بن هندي 
على رئا�صة �للجنة �ملالية و�لقانونية، وجمدي 

�لن�صيط على رئا�صة �للجنة �لفنية.
  

بلدي الشمالية
وب���د� �مل�صه���د مبجل����ض بل���دي �ل�صمالية 
جدي���ًد� بتدوي���ر رئا�ص���ة جلنتني م���ن �أ�صل 3 
باملجل����ض. وحافظ علي �ل�صوي���خ على رئا�صة 
�للجن���ة �لفني���ة، بينم���ا ي�ص���ود تو�ف���ق عل���ى 
تزكية حم���د �لدو�رسي لرئا�ص���ة �للجنة �ملالية 
و�لقانونية خلًفا لزميل���ه عبد�هلل عا�صور، وطه 
�جلنيد لرئا�صة جلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة 

خلفا لعبد�هلل �لدو�رسي.
ويف ح���ال ج���رى تثبي���ت �جلني���د لرئا�ص���ة 
�خلدمات و�ملر�فق �لعامة فاإنه �صيك�رس هيمنة 

��صتم���رت 3 �صن���و�ت م���ن عب���د�هلل �لدو����رسي 
ملقاليد قيادة �للجنة.

وتقل�صت جلان �ملجل����ض من 5 �إلى 3 من 
بعد �إلغ���اء ق�صم تنمية �مل���دن و�لقرى، وجلنة 

�لعالقات �لعامة و�الإعالم.
 

بلدي الجنوبية
�أم���ا يف جمل�ض بلدي �جلنوبي���ة فقد حافظ 
حمم���د �خل���ال عل���ى رئا�ص���ة �للجن���ة �ملالي���ة 
و�لقانونية، وهذ� ه���و �لعام �لثالث منذ توليه 

مقاليد �للجنة.
و�صيع���ود بال���دور �حل���ايل ب���در �لدو�رسي 
لرئا�ص���ة �للجن���ة �لفني���ة خلًف���ا لزميل���ه حممد 
�لبلو�ص���ي. وكان �لدو����رسي ق���د تول���ى قيادة 

�للجنة يف �لدورين �الأول و�لثاين.
وكذل���ك �الأم���ر بالن�صب���ة حل�ص���ني �ل�صباغ 

�لذي �صيعود لرئا�صة جلنة �خلدمات و�ملر�فق 
�لعام���ة خلف���ا لب���در �لتميم���ي. وكان �ل�صباغ 

رئي�ًصا للجنة بالدورين �الأول و�لثاين.
 

 10 أشهر
وتن�ض بع�ض فقر�ت �ملادة 24 من قانون 
�لبلدي���ات على �أن م���دة دور �نعق���اد �ملجل�ض 
�الأول  �أ�صه���ر، تب���د�أ يف �الأ�صب���وع   10 �لبل���دي 
من �صه���ر �صبتمرب من كل ع���ام، على �أن يعقد 
�ملجل�ض �جتماًع���ا عاديني كل �صهر على �الأقل 

بدعوة من رئي�صه.
وم���ع بد�ي���ة كل دور يتول���ى كل جمل����ض 
ت�صكي���ل جلان���ه �لد�خلي���ة �ملتخ�ص�ص���ة، حيث 
يفت���ح �ملجال �أمام �الأع�ص���اء لرت�صيح �أنف�صهم 
لرئا�صة ه���ذه �للجان �لتي يختل���ف عددها من 

جمل�ض الآخر.
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“دخان اأبي�س” يت�صاعد من املجال�س البلدية
تو�فقات مريحة لت�صمية روؤ�صاء �للجان بتجديد �لثقة �أو عودة �ل�صلف

جمدي �لن�صيط	•

طه �جلنيد	•

يو�صف �ل�صباغ	•

�أحمد بن هندي 	•

حمد �لدو�رسي	•

بدر �لدو�رسي	•

مها �آل �صهاب	•

علي �ل�صويخ	•

حممد �خلال	•

عبد�لو�حد �لنكال	•

بدء تنفيذ �صوق ال�صمك مبرفاأ البديع غًدا

بلدية “اجلنوبية” اأزالت 112 �صيارة مهجورة يف 7 اأ�صهر

بل���دي  جمل����ض   - �جلنبي���ة 
�جلنوبية: يبد�أ غًد� )�لثالثاء( �لعمل 
يف تنفي���ذ �ص���وق �ل�صم���ك مبرف���اأ 
�لبدي���ع �ل���ذي يت�صم���ن 16 فر�صة 
لبي���ع �الأ�صم���اك، و�إن�ص���اء م�صارف 
للمياه وعم���ل �أر�صيات جديدة من 
�لطوب للم�صاحات �خلارجية و�أعمال 
�الأ�صق���ف  و��صتب���د�ل  �ل�صباغ���ة 

بنوعية جديدة من �الأملنيوم. 
و�أك���د �لع�صو �لبل���دي عبد�هلل 
�لزي���ارة  �أن  �لدو����رسي  �إبر�هي���م 
�مليد�ني���ة م���ع مهند�ص���ي �صيانة 
�ملباين ب���وز�رة �الأ�صغ���ال ملعاينة 
�ملوقع مع �ملقاول للبدء يف �لعمل 
يوم �لثالث���اء �ملو�فق 12 �صبتمرب 

.2017
عم���ال  تخ�صي����ض  مت  كم���ا 
�لنظافة يف �ملرف���اأ ملبا�رسة عملهم 
بتنظيفه وتهيئته خلدمة مرتاديه 
وكان ذل���ك يف �أغ�صط�ض �ملا�صي، 
وجار �لعمل بتعديل وتهيئة �صارع 

�ملرفاأ با�صتبد�ل �لطوب، و�صيانة 
�إنارة �ملرفاأ.

و�أكد �لدو�رسي �أن زيارة �لوزير 
ملدين���ة �لبدي���ع كان���ت موفقة يف 
تلبي���ة مطالبنا �ملرفوع���ة لتطوير 
�ملرفاأ موجًها �صك���ره و�صكر جميع 
وجمي���ع  للوزي���ر  �لبدي���ع  �أه���ايل 
�الأ�صغ���ال  ب���وز�رة  �مل�صوؤول���ني 

و�صوؤون �لبلديات.

�ملنطق���ة  بلدي���ة   – �لرف���اع 
بلدي���ة �ملنطقة  �جلنوبي���ة: �رسحت 
�جلنوبية باأن ق�ص���م متابعة خدمات 
�لنظاف���ة �أ�ص���در 349 �إخط���اًر� منذ 
�صه���ر يناير حت���ى يولي���و 2017م 
و�خلرب���ة  �ل�صك���ر�ب  لل�صي���ار�ت 
و�الأماك���ن  �ل�ص���و�رع  يف  �ملتوقف���ة 

�لعامة وت�صغل �لطريق. 
و�أو�صحت �أن 237 �صيارة �أزيلت 
م���ن قب���ل �أ�صحابه���ا بع���د تلقيهم 
�الإخط���ار، و112 �صي���ارة �أزيلت من 
��صت���الم  فيم���ا مت  �لبلدي���ة،  قب���ل 
�صحبه���ا  مت  �أن  بع���د  �صي���ارة   28
من موقعه���ا على نفق���ة �أ�صحابها، 
وتبقت 84 يف موقع �لتخزين �لتابع 

للبلدية. 
ب���اأن حمالتها  و�أف���ادت �لبلدية 
ته���دف للح���د م���ن ظاه���رة �نت�صار 
�ل�صي���ار�ت �ل�صك���ر�ب و�ل�صي���ار�ت 
�خلربة و�ل�صاحن���ات و�لقو�رب �لتي 
ت�صغ���ل �لطري���ق، حيث يت���م و�صع 
مل�ص���ق �إخط���ار الأ�صحابه���ا ملدة 3 
�أي���ام، وبع���د ذل���ك تق���وم �لبلدي���ة 
باإز�لته���ا يف ح���ال ع���دم ��صتجاب���ة 

�ملخالفني.
�حلم���الت  �أن  �إل���ى  ولفت���ت 
�مل�صتم���رة �لت���ي يق���وم به���ا ق�صم 
متابع���ة خدمات �لنظاف���ة، �أ�صهمت 
يف تر�ج���ع تل���ك �ملخالف���ات ب�صكل 

كب���ر وملحوظ، فف���ي �لعام 2015 
�إخط���اًر�،   568 �لبلدي���ة  �أ�ص���درت 
ويف �لع���ام 2016 �أ�ص���درت 1194 
�إخط���اًر�، ويف هذ� �لع���ام 349 خالل 

�لفرتة من �صهر يناير حتى يوليو.
بجمي���ع  �لبل����������دي���ة  و�أهاب���ت 
�اللت���ز�م  و�ملقيم���ني  �ملو�طن���ني 
و�ال�صت�����ر�ط�����������ات  بالقو�ني���������ن 
ب�رسع���ة  و�ال�صتج���اب���ة  �لتنظيمي���ة، 
ت�صحي���ح �ملخالف���ات �أينما وجدت، 
م���ن �أج���ل �حلف���اظ عل���ى �مل�صلحة 
�لعام���ة و�لن�ص���ق �لعام بعي���ًد� عن 

�لع�صو�ئية. 

را�صد الغائب

رئا�صات جلان �ملجال�ض �لبلدية خالل 4 �صنو�ت
�لدور �لر�بع �لدور �لثالث   �لدور �لثاين   �لدور �الأول   �أمانة �لعا�صمة     

مها �آل �صهاب مها �آل �صهاب  جلنة �لعالقات �لعامة و�الإعالم  مها �آل �صهاب   مر�م �ل�رسبتي  
�أحمد بن هندي �أحمد بن هندي  مازن �لعمر�ن   �أحمد بن هندي   �للجنة �ملالية و�لقانونية  

جمدي �لن�صيط جمدي �لن�صيط   �صالح طر�دة   مازن �لعمر�ن  �للجنة �لفنية 
عبد�لو�حد �لنكال دميا �حلد�د  عبد�لو�حد �لنكال   جمدي �لن�صيط   جلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة 

�لدور �لر�بع �لدور �لثالث   �لدور �لثاين   �لدور �الأول   بلدي �ل�صمالية   
حمد �لدو�رسي عبد�هلل عا�صور  خالد قمرب   خالد قمرب   �للجنة �ملالية و�لقانونية  

علي �ل�صويخ علي �ل�صويخ  طه �جلنيد   طه �جلنيد   �للجنة �لفنية   

�ألغي �ألغي   حممد بال�صوك   حممد بال�صوك   ق�صم تنمية �ملدن و�لقرى 

طه �جلنيد عبد�هلل �لدو�رسي  عبد�هلل �لدو�رسي   عبد�هلل �لدو�رسي   جلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة 

�ألغيت �ألغيت   عبد�هلل عا�صور   عبد�هلل عا�صور   جلنة �لعالقات �لعامة و�الإعالم 

�لدور �لر�بع �لدور �لثالث   �لدور �لثاين   �لدور �الأول   بلدي �جلنوبية   

حممد �خلال حممد �لبلو�صي   حممد �خلال   حممد �خلال  �للجنة �ملالية و�لقانونية  

بدر �لدو�رسي �للجنة �لفنية    بدر �لدو�رسي   بدر �لدو�رسي   حممد �لبلو�صي 

يو�صف �ل�صباغ  يو�صف �ل�صباغ   يو�صف �ل�صباغ   بدر �لتميمي  جلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة 

�لدور �لر�بع �لدور �لثالث   �لدور �لثاين   �لدور �الأول   بلدي �ملحرق   

غازي �ملرباطي غازي �ملرباطي   غازي �ملرباطي   غازي �ملرباطي  �للجنة �ملالية و�لقانونية  

مل يح�صم حممد حرز    يو�صف �لري�ض  �للجنة �لفنية    حممد حرز   

مل يح�صم علي �لن�صوح   يو�صف �لري�ض    حممد حرز  جلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة 

مل يح�صم مل ت�صكل    يو�صف �لذو�دي  مل ت�صكل     جلنة �لعالقات �لعامة و�الإعالم 

المواطن أوال وثانًيا وخامًسا وعاشًرا
حر�ص���ت موؤخًر� على ر�صد �نطباع عدد و��صع من �ملو�طنني، عن �أهم �ملكت�صبات 
�لتي ينتظرونها، ويرتقبونها، وت�صغل م�صاحات و�فية من نفو�صهم و�أفئدتهم، وهي 
مطالبات م�صتحقة له���م، نتاأمل من �مل�صوؤولني بالدولة و�صناع �لقر�ر �لنظر ب�صاأنها، 

وو�صعها على �صلم �الأولويات، هي كالتايل:

# �إلغاء يوم �لعمل �لذي يف�صد �الإجاز�ت �لطويلة.
# بطاقة متوينية يف �ل�صلع �لرئي�صّية.

# حل م�صكلة �صكن �لعز�ب ب�صكل جذري ونهائي.
# منح �لبحرينيني و�أ�رسهم تاأميًنا �صحيًّا �صامالً.

# ك�رس �الحتكار �لتجاري �لذي يغول �الأ�صعار وينهك �ملو�طن.
# �رسف تعوي�ض مايل مقابل رفع �لدعم عن �لوقود.

# رفع �حلد �الأدنى لر�تب خريج �لبكالوريو�ض بالوظائف �حلكومية.
# حت�صني �خلدمات �لطبية للمر�كز �ل�صحية، وتقلي�ض مدة �النتظار.

# �إيجاد حلول �قت�صادية �رسيعة الأزمة �لدين �لعام.
# وقف �ل�رس�ئب و�لر�صوم �لع�صو�ئية.

# منح �ملتقاعدين �الأولوية باخلدمات.
# متكني �لنو�ب بال�صوؤ�ل و�ملحا�صبة.

# ��صتحد�ث رو�صات وح�صانات حكومية جمانية.
# �إيجاد حلول جذرية لالختناقات �ملرورية.

# و�صع خارطة زمنية حمددة لتوظيف �خلريجني.  
# �لق�صاء على �لتالعب باالأ�صعار، وف�صح مرتكبيها. 

# تقدمي خم�ص�صات مالية للمقبلني على �لزو�ج.
# �الهتمام مبو�صوع �لبحرنة ب�صكل م�صاعف. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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ل �صحة لدع�ءات التعذيب املمنهج و�صوء املع�ملة مبراكز الإ�صالح والت�أهيل
“م�ؤ�س�سة احلق�ق” تعلن عن اأول زياراتها غري املعلنة ل�سجن الن�ساء وت�ؤكد:

اأك���د رئي����س جمل����س املف��س���ن بامل�ؤ�س�س���ة 
اأن  الفيح���اين  �سعي���د  الإن�س���ان  حلق����ق  ال�طني���ة 
امل�ؤ�س�س���ة وخ���ال زياراته���ا املعلنة وغ���ري املعلنة 
ملراك���ز الإ�س���اح والتاأهي���ل وج���دت اأن���ه ل �سح���ة 
لدعاءات وج�د تعذيب ممنهج اأو حالت �س�ء معاملة 

مبراكز الحتجاز.
وق���ال خ���ال امل�ؤمت���ر ال�سح���ايف ال���ذي عقدته 
امل�ؤ�س�سة مبنا�سب���ة الإعان عن زيارتها غري املعلنة 
الأولى ملركز الإ�ساح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي 
للن�س���اء، اإنه يف ال�قت الذي ل وج����د حلالت اإ�ساءة 
املعامل���ة اأو التعذيب املمنهج واأدواتها، اإل اأنه وجد 

عدد من احلالت التي تتطلب املتابعة فقط.
نظمته���ا  الت���ي  الزي���ارة  الفيح���اين  وو�س���ف 
امل�ؤ�س�س���ة اإلى �سجن الن�ساء بالتاريخية، لك�نها اأول 

زيارة غري معلنة ملراكز الإ�ساح والتاأهيل.
واأ�سار اإلى اأن امل�ؤ�س�سة نظمت 4 زيارات ملراكز 

الإ�ساح والتاأهيل يف اأغ�سط�س املا�سي.
ولف���ت اإل���ى اأن الزيارة �سبقه���ا تن�سيق عام مع 
اجلهات املخت�س���ة، وذلك عرب حتدي���د الفرتة التي 
�ستق����م فيه امل�ؤ�س�س���ة بتنظيم الزي���ارات املعلنة 
وغ���ري املعلنة له���ذه امل�ؤ�س�س���ات، ما ب���ن �سهري 

اأغ�سط�س املا�سي ودي�سمرب املقبل.
واأ�س���ار اإل���ى اأن عملية دخ����ل مراك���ز الإ�ساح 

والتاأهيل خال الزيارات متت دون عراقيل.
ون���ّ�ه ب�ف���د للم�ؤ�س�سة الذي زار ه���ذه املراكز، 
م�س���رًيا اإلى اأن ال�ف���د مك�ن م���ن �سخ�سيات مهنية 
ج���رى اختياره���ا بعناية فائقة، برئا�س���ة رئي�س جلنة 
ال�س���كاوي والر�س���د واملتابع���ة يف امل�ؤ�س�س���ة دينا 

اللظي.
وذكر اأن الزيارات التي نظمتها امل�ؤ�س�سة متت 
بناًء على �س���كاوى ودعاوى تلقتها امل�ؤ�س�سة ب�ج�د 

حالت �س�ء معاملة.

تحديد الفترة

وب���ّن يف رّده على ا�ستف�س���ارات ال�سحفين 

اأنه ل يعاب عل���ى امل�ؤ�س�سة اإخطار املراكز بتحديد 

ف���رتة زمنية للزيارات من اأغ�سط�س املا�سي وحتى 
دي�سم���رب املقب���ل، وذلك ل يعن���ي اأن الزيارة التي 

نظمتها امل�ؤ�س�سة اأنها غري معلنة.
واأو�سح اأن جميع احلالت التي متت مقابلتها 

مل تك���ن ت�ستكي من �س����ء املعامل���ة اأو التعذيب، 
واإمنا كانت طلباتهم التخفيف من مدد املحك�مية 

اأو الإفراج عنهم.
واأ�س���اف ب�ساأن تزامن الإع���ان عن نتائج هذه 

الزي���ارات م���ع انعقاد الجتم���اع ال���دوري ملراجعة 
�سج���ل البحرين احلق�قي يف جنيف، اأن امل�ؤ�س�سة ل 
تنظر اإلى ت�قيت الإعان عن النتائج بقدر ما تنظر 

اإلى ن�عية العمل الذي تق�م به.
امل�ق���ف  تدع���م  ل  امل�ؤ�س�س���ة  اأن  واأو�س���ح 
الر�سمي حيث اإنها م�ؤ�س�س���ة م�ستقلة، اإل اأن هناك 
بع����س الأم����ر غ���ري ال�سحيح���ة والتي حتت���اج اإلى 
الت��سي���ح، معلًق���ا “نحن الذين نعم���ل يف امليدان 

وندخل ال�سج�ن ونلم�س احلقيقة”.
الدولي���ن  للمفت�س���ن  ال�سم���اح  اإن  وق���ال 
بالدخ����ل اإل���ى اململك���ة لي����س م���ن اخت�سا�سات 
وزارة  اخت�سا�س���ات  م���ن  ه����  واإمن���ا  امل�ؤ�س�س���ة 

اخلارجية.
وب���ّن اأن تقرير امل�ؤ�س�س���ة ح�ل تط�ر وتقدم 
اأو�س���اع مراكز الإ�ساح والتاأهي���ل ل تعني اأن هذه 

املراكز هي فنادق ذات خم�س جن�م.

• •جانب من امل�ؤمتر ال�سحايف	 من زيارات امل�ؤ�س�سة ملراكز ال�ساح	

�صيد علي املح�فظة

ل ي���ع���اب ع���ل���ى امل����ؤ����س�������س���ة حت���دي���د ف�����رتة زم���ن���ي���ة ل���ل���زي���ارات
ت�قيت الإع����ان ع��ن ال��زي��ارة ل ع��اق��ة ل��ه مب���ع��د امل��راج��ع��ة ال��دوري��ة
ال���ر����س���م���ي امل�������ق������ف  ت�����دع�����م  ول  م�������س���ت���ق���ل���ة  امل�����ؤ�����س���������س����ة 
ال������زي������ارات ���س��ب��ق��ه��ا ت��ن�����س��ي��ق ع������ام م����ع اجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة 
عراقيل دون  مت��ت  الح��ت��ج��از  مل��راك��ز  امل���ؤ���س�����س��ة  وف���د  دخ����ل  عملية 

ق�بلت 28 موقوفة ونزيلة ب�صجن الن�ص�ءالزي�رة غري املعلنة هي التي تتم دون تن�صيق م�صبق اللظي: “املوؤ�ص�صة” 
ح�سن: جميع النزيات خ�سعن لفح�سن طبين و�سيدلية املركز اأدويتها اأ�سيلةتط�ر كبري �سهدته مراكز الإ�ساح والتاأهيل ... الدرازي:

عرف نائب رئي�س جمل�س املف��سن بامل�ؤ�س�سة عبداهلل 
الدرازي الزيارة غري املعلنة، باأنها الزيارة التي ل ي�جد فيها 
تن�سي����ق م�سبق، واإمنا فق����ط اإخطار قبل ف����رتة ب�سيطة ح�ايل 

�ساعة اأو �ساعتن تقريًبا.
ولفت اإلى اأن البحرين تط�رت ب�سكل كبري ب�ساأن اأو�ساع 
الن����زلء واأماكن الحتجاز، حيث مت بناء 6 مبان جديدة يف مركز 
الإ�س����اح والتاأهي����ل يف ج����� و4 مب����ان اأخرى يف مرك����ز احلب�س 

الحتياطي يف احل��س اجلاف.
الن����زلء  اأح����كام  اإدارة املراك����ز ل تتدخ����ل يف  اأن  وب����ن 

وامل�ق�فن واإمنا فقط تت�لى عملية اإدارة هذه املراكز.
واأك����د اأن البحرين ملتزمة بالتفاقيات واملعايري الدولية 

يف معاملة النزلء وامل�ق�فن.
واأو�سح اأن التعذيب املمنهج يعني اأن الدولة من نف�سها 

لديه����ا ع����رف تعذيبي ميار�����س ب�س����كل ممنهج، وله����ذا فاإن 
البحرين ل ي�جد فيها هذا الن�ع من التعذيب و�س�ء املعاملة، 
ا وه� �سعب  واإن الدعاء بذلك يتطلب معل�مات تف�سيلية جدًّ

ا. جدًّ
ولف����ت اإلى اأن اختيار عدد 28 نزيلة وم�قفة مت بناء على 
معاي����ري دولية متبعة يف مثل ه����ذه الزيارات، حيث اإن املعيار 
الدويل يتطلب اأن يك�ن عدد الذين يتم مقابلتهم ما بن 10 

اإلى 15 %  من جمم�ع النزلء.
واأ�س����اف اأن البحري����ن وبالرغ����م من ع����دم ان�سمامها اإلى 
الربوت�ك�����ل الختي����اري ملناه�سة التعذي����ب، اإل اأن اململكة 
تطب����ق بالفعل الآلي����ة املتبعة يف هذا ال�س����اأن وذلك من خال 
اإن�ساءه����ا ملف��سية حق�����ق ال�سجناء ب�زارة الع����دل وال�س�ؤون 

الإ�سامية والأوقاف.

قال���ت رئي�س وف���د امل�ؤ�س�س���ة ال�طنية حلق����ق الإن�سان 
لزيارة مراك���ز الإ�ساح والتاأهيل دينا اللظي اإن ال�فد اطلع يف 
�سجن الن�ساء على �سجات النزيات وامل�ق�فات وك�س�فاتهم 
الطبي���ة، حي���ث مت التاأك���د م���ن ع���دم وج����د ح���الت يف العزل 
ال�سحي. واأ�سارت اإلى اأن الطاقة ال�ستيعابية للمركز ت�سع اإلى 
168 نزيل���ة يف حن اأن ع���دد النزيات الاتي كن مت�اجدات يف 

املركز فرتة الزيارة 108 نزيات.
واأم���ا ب�ساأن مرك���ز ال�ق���ف الحتياطي فقال���ت اإن طاقته 
ال�ستيعابي���ة ت�س���ل اإل���ى 122 م�ق�ف���ة، يف ح���ن اأن ع���دد 
امل�ق�ف���ات وق���ت الزي���ارة كان���ت 83 م�ق�فة وذل���ك يف 15 
اأغ�سط�س املا�سي. وذكرت اأن ال�فد التقى 28 م�ق�فة ونزيلة 
مت اختياره���ن ب�سكل ع�س�ائي من قبل امل�ؤ�س�سة، وذلك ب�سكل 
مف���رد. واأ�ساف���ت اأن امل�ؤ�س�سة �سجلت جميع اأق����ال النزيات 

وامل�ق�فات الات���ي مت مقابلتهن، ومت رفع ت��سيات ب�ساأنها 
لإدارة املرك���ز، وكانت تل���ك الت��سيات ذات م���ردود اإيجابي، 
فيما كانت بع�س الطلبات بتطلب حتقيقها فرتة زمنية اأط�ل. 
وح�ل اآخر امل�ستجدات بينت اللظي اأنه ومبنا�سبة عيد الأ�سحى 
املب���ارك مت الإف���راج عن 22 م�ق�ف���ة ونزيلة م���ن امل�اطنن 
والأجان���ب بناء عل���ى املر�س�م امللك���ي ال�سادر به���ذا ال�ساأن، 
وبذل���ك انخف�س عدد النزيات املعلن عنهم خال الزيارة. اإلى 
ذلك، قال ع�س� وفد امل�ؤ�س�سة حميد ح�سن اإنه مت الطاع على 
امللف���ات الطبية جلمي���ع النزيات، ف�ج���دوا اأن جميع النزيات 
خ�سع���ن لفح�سن طبين، اأحدهم قب���ل دخ�ل املركز، والثاين 
بع���د دخ�لهم املركز. ونّ�ه بتجهي���زات �سيدلية املركز والتي 
كان���ت حتت�ي عل���ى اأدوية اأ�سيل���ة، ومل يكن هن���اك اأي اأدوية 

جني�سة.

القب�ض على �ص�رق �صندوق م�صجد مدينة حمد

8 اأكتوبر جللب امُلدانني بتفجري ح�فلة �رشطة ب�صرتة

بدء اأولى جل�ص�ت حم�كم الأ�رشة يف مبن�ه� اجلديد
وزير العدل والب�عينن: حمطة مهمة مب�سرية تط�ر الق�ساء

املنام���ة - بنا: قام رئي�س حمكمة التمييز 
للق�س���اء  الأعل���ى  املجل����س  رئي����س  نائ���ب 
امل�ست�سار عبداهلل الب�عين���ن، ووزير العدل 
وال�س����ؤون الإ�سامية والأوق���اف ال�سيخ خالد 
بن علي اآل خليفة، يرافقهم عدد من الق�ساة 
وكب���ار م�س�ؤويل ال�زارة، بزي���ارة تفقدية اإلى 
جممع حماكم الأ�رسة اجلدي���د بالرفاع الغربي، 
والتي بداأت فيه املحاكم عقد اأولى جل�ساتها 

اأم�س الأحد 10 �سبتمرب.
الأعل���ى  رئي����س املجل����س  نائ���ب  واأك���د 
للق�س���اء، ووزير العدل وال�س����ؤون الإ�سامية 
والأوق���اف، اأن انط���اق عم���ل جمم���ع حماك���م 
الأ�رسة ال�رسعية اجلديد ي�سكل حمطة مهمة من 
م�سرية التط�ر للمنظ�مة الق�سائية والعدلية 
والقان�ني���ة املعني���ة بحماي���ة كي���ان الأ�رسة، 
وال���ذي ياأتي تنفي���ذا لاأمر امللك���ي ال�سامي 
بتخ�سي����س مبنى م�ستق���ل ملحاكم الأ�رسة، يف 
�س�ء دعم جالته لت��سيات امل�ؤمتر ال�طني 
الثال���ث للم���راأة البحريني���ة ال���ذي ُعقد حتت 
رعاي���ة قرينة عاه���ل الباد رئي�س���ة املجل�س 

الأعلى للمراأة.
واأع���رب نائ���ب رئي����س املجل����س ووزي���ر 
الع���دل عن ارتياحهما ل�س���ري العمل يف اجل�لة 
الت���ي �سمل���ت جمي���ع اأق�سام املجم���ع، وقدما 
�سكرهما وتقديرهما جلميع اجلهات الر�سمية 

وف���رق العم���ل الت���ي �سارك���ت يف اإجن���از هذا 
ال�رسح الذي جرى ت�سميمه وفقاً للم�ا�سفات 
املائم���ة  اخل�س��سي���ة  وت�ف���ري  احلديث���ة، 

لطبيعة اخت�سا�س حماكم الأ�رسة.
واأ�سارا اإلى اأن النتقال للمقر اجلديد اأتاح 

اإم���كان تقلي�س عدد من اخلط����ات الإجرائية 
والتي�س���ري اأم���ام املراجعن، وت�رسي���ع وترية 
اإجناز املعامات من خال ت�فر اخلدمات ذات 
ال�سلة �سمن جممع واحد ومبا ي�سهم يف تعزيز 

كفاءة اخلدمات العدلية املقدمة.

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: �رسح 
مدير ع����ام مديرية �رسط����ة املحافظة 
ال�سمالي����ة اأن �رسطة املديرية متكنت 
م����ن القب�س عل����ى امل�ستب����ه بقيامه 
ب�رسقة ح�����ايل األف دينار من �سندوق 
التربع����ات اخلا�س����ة باأح����د م�ساج����د 

مدينة حمد.
واأو�سح اأنه ف�����ر تلقي املديرية 
باًغ����ا بهذا ال�س����اأن، مت مبا�رسة اأعمال 

البحث والتحري وجمع الأدلة الازمة، 
والت����ي اأ�سف����رت ع����ن حتدي����د ه�ية 
امل�ستب����ه به وا�ستدعائ����ه، حيث اأفاد 

باإخفائه املبلغ داخل امل�سجد. 
واأ�س����ار مدير ع����ام مديرية �رسطة 
املحافظة ال�سمالية اإلى اأنه مت حتريز 
املبلغ املايل امل�ضب����وط وجار اتخاذ 
الإجراءات القان�نية املقررة، متهيًدا 

لإحالة الق�سية اإلى النيابة العامة.

حمكم����ة  اأم�����س  ي�����م  نظ����رت 
ال�ستئناف العليا اجلنائية ال�ساد�سة 
بقت����ل  ُمداًن����ا   14 ا�ستئن����اف  يف 
�رسطي����ن مبنطق����ة �س����رتة، اأحده����م 
ع�س����� �سابق يف جمل�����س الن�اب، كما 
�رسع�����ا بقتل اأفراد �رسط����ة اآخرين اإثر 
بالقرب  ا�ستهدفتهم  تفجري حافل����ة 
من اإحدى املدار�����س، واأمرت بتاأجيل 
ال�ستئناف����ات حتى جل�س����ة 8 اأكت�بر 
م����ن  املقب����ل؛ جلل����ب امل�ستاأنف����ن 
حمب�سهم واملرافعة مع ندب حمامن 
عن طريق وزارة العدل للم�ستاأنفن 

ال�سابع والثالث ع�رس.
املجن����ي  ال�رسطَي����ن  اأن  يذك����ر 
عليهما تعر�س����ا لإ�سابات قاتلة بعد 
تفجري متهمن قنبلًة حملية ال�سنع، 
ف�ساً عن تعّر�س 6 من اأفراد ال�رسطة 
الآخري����ن اأثن����اء العت����داء الإرهاب����ي، 
والذين كان�����ا برفقة املجني عليهما 
يف ذات احلافلة، والتي كانت تقلهم 
م����ن مرك����ز �رسط����ة �س����رتة، لإ�سابات 

متفرقة.
وحكمت حمكمة اأول درجة باإجماع 
بالإع����دام  متهم����ن  مبعاقب����ة  الآراء 
عما اأ�سند اإليهم����ا من اتهامات؛ جزاًء 

وفاًقا ملا جنته يداهما.

• وزير العدل والب�عينن يتفقدان �سري العمل	

عب��ض اإبراهيم
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فالح هادي الجنابي 

مل يعد باإم����كان نظام املاليل التظاهر 
بع����دم االك����راث بحرك����ة املقا�ض����اة التي 
تقوده����ا ال�ضي����دة م����رمي رج����وي، رئي�ض����ة 
اجلمهوري����ة املنتخبة من جان����ب املقاومة 
االإيراني����ة والتي تطالب م����ن خاللها بفتح 
مل����ف جمزرة �ضيف ع����ام 1988، وحما�ضبة 
امل�ضوؤولني االإيراني����ني املتورطني فيها، 
خ�ضو�ضا بعد اأن حققت هذه احلركة جناحا 
باهرا يف �رشح واإي�ض����ال حقيقة وواقع تلك 
املج����زرة لل����راأي الع����ام يف خمتل����ف الدول 
االأوروبية التي جرت وجتري فيها ن�ضاطات 
 وفعاليات وتظاهرات واعت�ضامات متباينة.

ع����ن  مبن����اأى  تك����ن  مل  املقا�ض����اة  حرك����ة 
ال�ضابق����ة امل�ضتم����رة لل�ضيدة  املح����اوالت 
رج����وي ب�ضاأن اإثارة مل����ف انتهاكات حقوق 
االإن�ض����ان يف اإيران التي جت����اوز فيها نظام 
املاليل كل احلدود واملقايي�س، ال�ضيما اأن 
ماكنة اإعدام����ه الدموية مل ت�ضتثن االأطفال 
وال�ضي����وخ والن�ض����اء، وال����ذي يرع����ب نظام 
امل����اليل ه����ذه امل����رة، اأن زعيم����ة املقاومة 
االإيرانية توفقت ب�ض����ورة ملفتة للنظر يف 
الرب����ط بني املقاوم����ة والرف�����س الداخلي 
املت�ضاع����د لل�ضع����ب االإي����راين م����ن خ����الل 
احلراك ال�ضعبي الذي ن�ضاأ على اأعتاب حركة 
املقا�ض����اة، وبني الن�ضاط����ات والفعاليات 
التي يق����وم بها اأفراد اجلالي����ات االإيرانية 
يف خمتلف بلدان الع����امل، وهذا االأمر يف حد 
ذاته ميثل ر�ضالة قوي����ة للنظام واملجتمع 
ال����دويل تثبت قوة تاأثري ه����ذه الزعيمة يف 
جمري����ات االأح����داث املتعلق����ة بالو�ضع يف 

اإيران.
احلراك ال�ضعبي الداخلي والن�ضاطات 
اخلارجي���ة ذات الطاب���ع ال���دويل حلرك���ة 
املقا�ض���اة يف بل���دان االحت���اد االأوروبي، 
ت�ضت���د وتريته���ا ب�ضورة غ���ري عادية مع 
ق���رب انعق���اد اجتم���اع اجلمعي���ة العامة 
لالأم���م املتح���دة يف نيوي���ورك واجتم���اع 
جمل����س حق���وق االإن�ض���ان يف جنيف خالل 
املطل���ب  اأن  خ�ضو�ض���ا  ال�ضه���ر،  ه���ذا 
االأ�ضا�ض���ي الذي ترك���ز عليه مرمي رجوي 
يتعلق بالدعوة الإدراج جمزرة �ضيف عام 
1988 �ضمن ج���دول اأعمال االجتماعني، 
ويعل���م نظام امل���اليل اأن ذل���ك لو حدث 
حك���م  �ض���دور  مبثاب���ة  �ضيك���ون  فاإن���ه 
املته���م  اأن  بحق���ه، خ�ضو�ض���ا  االإع���دام 
 الرئي�ضي هو املال خامنئي مر�ضد النظام.
الن�ضال ال�ض���اري الذي تخو�ضه الزعيمة 
رجوي، من اأجل طرح ملف حقوق االإن�ضان 
يف اإي���ران عل���ى م�ضت���وى دويل وتق�ضي 
االنته���اكات الت���ي جرت وجت���ري دومنا 
انقط���اع يف جمال حق���وق االإن�ض���ان، بات 
يقرب كثريا من حتقيق اأهدافه وغاياته 
االأ�ضا�ضية املرتبطة با�ضتدعاء قادة نظام 
امل���اليل وحماكمتهم عل���ى اجلرائم التي 
ارتكبوها بحق ال�ضع���ب االإيراين، واحلبل 
ال���ذي طاملا لفه املاليل حول رقاب اأبناء 
ال�ضع���ب االإي���راين ظلما وعدوان���ا، �ضوف 
يلتف عما قريب حول رقابهم وذلك حكم 
التاريخ الذي ال جمال فيه اأبدا. “احلوار”.

الملف الذي 
سيقصم ظهرهم 

عندم����ا كنُت مم����دداً على �رشي����ر العي����ادة ع�رشاً 
اأتلق����ى جل�ضة عالج طبيعي ع����ن اأمٍل يف الظهر اأمّل بي، 
مل اأك����ن اأع����رف اأنه����ا مقدم����ة للدي�ض����ك، فكنت على 
م�ضاف����ة مم����ا كان يج����ري ح����ويل اإذ ذاك، فلقد كنت 
اأ�ضمع هم�ض����ات ال اأمّيزها ووجوه ممتقعة للممر�ضات 
الفلبينيات، وحركة �رشيعة، خرجت الأدفع ثمن اجلل�ضة 
فل����م اأر ه����ذا التله����ف على وج����وه الذي����ن ينتظرون 
دوره����م لكي يقف����زوا مكان هذا الذي خ����رج للتو من 
غرف����ة املعاجل����ة، فلقد كان����ت اأعينه����م م�ضّمرة على 
جهاز التلفزيون، واأعناقه����م م�رشئّبة اإليه. نظرت اإلى 
حيث ينظرون فاإذا باأحد برج����ي التجارة يف نيويورك 
ترتف����ع منه اأعمدة الدخان. فق����ّدرت اأنه حريق يف برج 
كب����ري، فلم يكن يعنيني ا�ضم����ه، فقد كنت واحداً من 
ب�ضعة مليارات من الب�رش الذين ال يعرفون املبنى وال 
يهتم����ون با�ضمه، ولكنني ما اإن ذهبت اإلى العمل، اإال 
وكانت الفو�ضى منت�رشة، طاقة �ضديدة التوتر يف كل 
مكان، ترك اجلميع عمل����ه واأخذ يتابع االأحداث، فلقد 
كانت الطائرة قد �رشبت الربج الثاين... �ضاح اأحدهم 
بنغمة مل يجتهد يف اإخفائها: “انهار الربج...”، ف�رشت 

همهمة م����ن االرتي����اح والف����رح، ولوال اح����رام مكان 
العمل لعلت التكبريات والتهليالت، وما هي اإال فرة 
وجيزة حتى عال �ضوت املوظف نف�ضه: “�ضقط الربج 
الثاين”، كانت نربته هذه املرة اأكرث �رشاحة وو�ضوحاً 
بالفرح الطاغي اأن اأح����داً مّرغ اأنف الواليات املتحدة، 
وهاجمه����ا يف عق����ر داره����ا، فلق����د كان����ت االنتفا�ضة 
الثاني����ة يف القد�س قد ه����داأت للتو خملف����ة ق�ض�ضاً 

كا�ضت�ضهاد حممد الدّرة.
اأخت�����رش ما ح����دث تالي����اً: خ����رج علين����ا م�ضطلح 
“االإره����اب” بلبو�ض����ه اجلدي����د، وتف�ض����ريه املع����ومل، 
ُدّكت اأفغان�ضت����ان ذات البنية اله�ّضة بحثاً عن اأ�ضامة 
ب����ن الدن، واكت�ضفت اآلة احل����رب واآلهته اأن البو�ضلة 
اأ�ضارت اإلى املكان اخلطاأ، فاجتهت الفّوهات �ضوب 
العراق، واأ�ضعلت يف اأيام قليلة حريقاً ال يزال مندلعاً، 
تب����ادل امل�ضلمون يف ال����دول الغربي����ة ومواطنو تلك 
ال����دول وحكوماته����ا الكثري م����ن جوالت الك����ّر والفر، 
والت�ضييق، والعمليات االإرهابية التي طالت النا�س، 
وعملي����ات تفج����ري مت�ضل�ضل����ة ال تنته����ي، و�ضه����دت 

املطارات اأ�ضواأ ق�ض�س االنتهاكات االإن�ضانية.

يف مثل ه���ذا اليوم )احلادي ع����رش من �ضبتمرب( 
بداأت مالمح ترّنح بع�س االأنظمة العربية حتى تداعى 
بع�ضها حت���ت �رشب���ات “الربيع العرب���ي”.. وانتهى 
الو�ض���ع اإلى فو�ضى “دوام���ة املغط�س”، حيث نرى 
اأنن���ا نل���ّف يف دوامة تاأخذن���ا اإلى االأ�ضف���ل، وال حول 
لنا، وُكت���ب علينا اأن ن�ضهد التفت���ت العظيم الثاين 
لالأمة العربي���ة بعد ما احتّل الع���راق الكويت وبداأت 
�ضل�ضلة كربى من ك�ضف العورات علناً، واأكرب عربدة 
اإمربيالية غري م�ضبوقة تب�ضق على العامل ومنظماته 
لتفع���ل ما يحلو لها، هي الف���رة نف�ضها اأي�ضاً التي 
جرى فيه���ا التربوؤ من كل اأفعال املقاومة احلقيقية 
خ�ضي���ة اأن يو�ضم الداع���م باالإرهابي فيناله الع�ضف، 
ف���رٌة ان�ضغل فيه���ا الع���امل بالكّلّي���ة يف املزيد من 
“ثقاف���ة ال�ضورة” اخلاطفة الت���ي وّطنت للتافهني 
مكان���اً علّيا، من���ذ االإعالم االجتماع���ي وت�ضّيد الرعب 
نفو����س العام���ة لئال ي���روا اأنف�ضه���م متداولني على 
�ضا�ض���ات الب�رش، من���ذ اأن �ضّيعنا �ض���دادة املغط�س، 
من���ذ اأن عجزت االأمة عن �ضل���ب ظهرها الإ�ضابتها ب� 

“الدي�ضك” العظيم.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

وزارة  اأطلقته���ا  الت���ي  الدع���وة 
الربية والتعلي���م لتحديث املناهج 
الدرا�ضية تاأت���ي ملواكبة املتغريات 
وبالتحدي���د  االأ�ضع���دة،  كل  عل���ى 
حت���والت  م���ن  الع����رش  ي�ضه���ده  م���ا 
االإن�ضانية،  وانفتاح عل���ى احل�ض���ارة 
اال�ضراتيجي���ة املعلن���ة اأّن التحديث 
ي�ضم���ل دورات للمعلم���ني والطالب 
مناه���ج  قط���اع  يف  واملتخ�ض�ض���ني 
الربية واملواطن���ة وحقوق االإن�ضان، 
وب���ني االأهداف الت���ي ت�ضعى الوزارة 
اإلى تكري�ضها تعزيز الوحدة الوطنية 
وقي���م املواطن���ة والت�ضام���ح وتقبل 

االآخر.
ال اأح���د يختل���ف يف اأّن االأه���داف 
اإليها تفر�ضه���ا املعطيات  امل�ض���ار 
الع�رشي���ة وال ميك���ن اإغفاله���ا، لكن 
ال�ضائ���دة  املناه���ج  اأن  املالح���ظ 
تفتق���ر  طلبتن���ا  عل���ى  واملق���ررة 
امله���ارات الالزم���ة وال�رشورية التي 
االإب���داع  روح  الطلب���ة  ل���دى  تنم���ي 
واالبتكار، وه���ذه الق�ضية بالتحديد 
للمرب���ني  ال�ضاغ���ل  ال�ضغ���ل  بات���ت 
يف  الربي���ة  ب�ض���وؤون  واملهتم���ني 
م���ن  اأّن  اأظ���ّن  وال  العرب���ّي،  عاملن���ا 
اأوكل���ت اإليهم عملية تطوير املناهج 
غائبة عنه���م هذه الق�ضاي���ا، غري اأّن 
ال���ذي ي�ضتع�ضي عل���ى الفهم هو اأّن 
االأ�ضل���وب االآيل يف عملية التعليم مل 
ي���زل هو ال�ضائد اإل���ى اليوم لالأ�ضف، 
وال اأدري اإل���ى اأي مدى �ضحة املقولة 
الذائعة ل���دى االأغلبية ب���اأّن املناهج 
التعليمي���ة يف اأكرثية بلداننا العربية 
تقت���ل االإبداع وتئد الطموح الفردي. 
هوؤالء بالطبع ي�ضتن���دون اإلى اأّن بناء 
املناه���ج مل يزل يرتك���ز على قاعدة 
ال�ضائ���دة طوال  والتلق���ني  احلف���ظ 
عق���ود طويلة م���ن الزمن، اأم���ا االآثار 
الت���ي م���ن املمك���ن اأن يفرزها نظام 
تعليم���ي قوامه التلقني جعل الطلبة 
اأ�ضبه باآالت الت�ضجيل، وهذه مع�ضلة 
كربى نعتق���د اأنه اآن االأوان للتخل�س 

منها. 
ب���ودي هن���ا التوق���ف اأم���ام اأحد 
االأهداف التي ت�ضع���ى وزارة الربية 
والتعلي���م اإل���ى تعزيزه���ا يف الواقع 
اأي “تقّب���ل االآخ���ر”، اإّن تقب���ل االآخ���ر 
والتعاي����س معه مل يع���د خيارا ميكن 
اأخ���ذه اأو تركه ب���ل اأ�ضبح ����رشورة ال 
منا�س منها يف ع�رشن���ا. وتقبل االآخر 
كما هو بقناعات���ه الفكرية والعرقية 
والدينية، تقبل االآخر يعني التخّل�س 
م���ن كل االأزمات املعيق���ة للتعاي�س 
والنهو����س، وعل���ى النقي����س من���ه 
التع�ض���ب لل���راأي ال���ذي ب���ات م���ن 
واأف���راد،  كاأم���ة  الك���ربى  عاهاتن���ا 
باخت�ض���ار الب���ّد م���ن غر����س قيم���ة 
اإن�ضاني���ة عظيمة كالقب���ول باالآخر يف 
اأذهان النا�ضئ���ة بو�ضفه  طوق جناة 

اأمام طوفان مدمر.

قبول اآلخر في 
مناهجنا الدراسية 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

من ي�ضتعر�س جممل م���ا يطرح يف جمل�س 
�ضيدي �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن 
�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه �ض���ريى روع���ة االأف���كار واأ�ضدقها 
والثقاف���ة العظيمة والت�ضيي���د والبناء والثقة 
والطماأنين���ة ون���ور امل�ضتقب���ل، ف���كل كلم���ة 
يقوله���ا �ضموه اأيده اهلل تك���ون مبثابة احلكمة 
وامل�ضابي���ح الكا�ضفة التي تن���ري لنا الدروب 
والعم���ل من اأج���ل جمتمع متق���دم مزدهر، واأن 

احلياة ت�ضري بداأب اإلى االأمام.
ويوم اأم����س ت�رشفت بال�ض���الم على �ضموه 
ال�ضف���راء وكب���ار  حفظ���ه اهلل م���ع ع���دد م���ن 
ورج���ال  االقت�ضادي���ة  والنخ���ب  امل�ضوؤول���ني 
ال�ضحاف���ة واالإع���الم واملواطن���ني، وكالع���ادة 

خرجنا بدرو�س وعرب وا�ضتيعاب كامل ملختلف 
الق�ضاي���ا؛ الأنن���ا يف ح�رشة قائد عرب���ي تاريخه 
مليء باالأجم���اد وميتلك براعة نادرة يف حتليل 
وقراءة االأو�ضاع، فمجل����س �ضمو اإحاطة �ضاملة 
ب���كل التفا�ضيل ومنهج متكام���ل يف الوطنية، 
واأول ما حتدث به �ضموه هو االإ�ضادة بال�ضقيقة 
الكربى اململك���ة العربية ال�ضعودية اأعزها اهلل 
ون�رشه���ا، وبجهودها الكبرية الت���ي بذلتها يف 
مو�ض���م احل���ج واالإخال�س واالهتم���ام ب�ضيوف 

الرحمن يف احلج والعمرة.. حيث قال �ضموه:
العربي���ة  للمملك���ة  واج���ب  ال�ضك���ر  “اإن 
احلرم���ني  وخل���ادم  ال�ضقيق���ة  ال�ضعودي���ة 
ال�رشيفني على كل هذه اجلهود التي اأ�ضاد بها 
اجلميع، ون�ضاأل اهلل عز وجل اأن يحفظ اململكة 

ال�ضقيق���ة وقيادتها يف خدم���ة ق�ضايا االأمتني 
العربية واالإ�ضالمية”.

وخ���الل زيارت���ه حفظ���ه اهلل اإل���ى اململكة 
العربية ال�ضعودية العام 2016 ولقائه بخادم 

احلرمني ال�رشيفني قال كذلك:
“اإن اململك���ة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة 
بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني باتت احل�ضن 
ال�ضام���خ للعروب���ة واحلا�ضن لكل م���ا فيه عزة 
وكرامة الع���رب وامل�ضلمني وزي���ادة وحدتهم 
وتكري����س وجوده���م كقوة عاملية له���ا ثقلها 

ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي”.
هذه هي ال�ضعودية العظيمة وم�ضوؤولياتها 
ال�ضخم���ة يف القي���ام بواجبه���ا جت���اه االأمت���ني 
العربي���ة واالإ�ضالمي���ة ورفدهم���ا باملزي���د من 

االزدهار واالإ�رشاق.
ثم حتدث �ضموه اأيده اهلل عن م�ضاألة االأمن 
واال�ضتقرار واأهمية ال�ضالبة على هذه الرقعة، 
اإذ �ضدد �ضموه على “اأهمية احلفاظ على نعمة 
االأم���ن واال�ضتق���رار التي تنعم به���ا دولنا واأن 
نزي���د من وترية العمل للبناء على ما حتقق من 

على �ضعيد التنمية ال�ضاملة”.
اأ�ضب���اب جن���اح  اأح���د  اإن  بطبيع���ة احل���ال 
الدول اإ�ضاف���ة اإلى التخطي���ط الطويل املدى 
ه���و الثب���ات واالأم���ن واال�ضتق���رار، فاالأمن من 
االأ�ضلح���ة الرئي�ضة لتق���دم وتط���ور الدول مع 
بقي���ة العوام���ل االأخرى، ويف اأكرث م���ن منا�ضبة 
يوؤك���د �ضموه اأيده اهلل مكان���ة واأهمية االأمن يف 

حياة ال�ضعوب. 

 مجلس سيدي سمو رئيس الوزراء... 
م��ن��ه��ج م��ت��ك��ام��ل ف���ي ال��وط��ن��ي��ة

اأمر مع���روف اأن االأزمات ه���ي التي تظهر 
مع���ادن الرج���ال احلقيقي���ة، وه���ي االختب���ار 
احلقيق���ي ملعرف���ة الطب���اع دون اأي قن���اع اأو 
ديك���ور خارجي ميكن اأن يخفي م���ا وراءه من 
�ضوءات، ومن بني االتهامات الكثرية واملزاعم 
املتنوع���ة التي تثار ح���ول دور امل�ضاجد حتى 
يف دول اإ�ضالمية لالأ�ضف ال�ضديد، حيث تتهم 
باأنها تخرج وت�ضدر اإرهابيني وتوؤ�ض�س للفكر 
املتطرف، تاأتي كارث���ة اإن�ضانية وهي اإع�ضار 
هاريف ال���ذي �رشب والية تك�ضا����س االأمريكية 
لرد على هذه املزاعم وتقدم اجلانب امل�رشق 
بل لنق���ل اجلانب احلقيقي وال�ضورة الفعلية 

للم�ضاجد ودورها االإن�ضاين واملجتمعي.
الربيطاني���ة  “االإندبندن���ت”  ف�ضحيف���ة 
اأ�ض���ادت بالدور النبيل ال���ذي لعبته امل�ضاجد 
يف ه���ذه املحن���ة، موؤك���دة اأن امل�ضاجد فتحت 
اأبوابه���ا يف والي���ة تك�ضا����س اأم���ام ال�ضحاي���ا 
االأمريكيني من خمتلف االأديان واملعتقدات، 
يل���زم  م���ا  بتوف���ري  امل�ضلم���ون  ق���ام  كم���ا 
له���وؤالء ال�ضحايا م���ن ماأكل وم����رشب، وكانت 
املوؤ�ض�ضات اخلريي���ة االإ�ضالمية اأول من فتح 
االأب���واب لتقدمي امل���اأوى والطع���ام والرعاية 

الطبية للم�ضلمني وغري امل�ضلمني.
�ضاق���ت ال�ضحيف���ة الربيطاني���ة ع����رشات 

الق�ض�س على ل�ضان ال�ضحايا وجميعها تقدم 
�ض���ورة نا�ضعة لالإ�ض���الم وامل�ضلمني، واأبدت 
ال�ضحيفة اإعجابها ال�ضديد بحفاوة امل�ضلمني 
والقيم االإ�ضالمية ومن بينها ف�ضل الن�ضاء عن 
الرج���ال يف الوقت ال���ذي يحر�س فيه نفر من 
املنتمني لالإ�ضالم على و�ضف مثل هذه القيم 
بالتخل���ف والرجعية، خ�ضو�ض���ا اأننا نعي�س يف 
القرن احل���ادي والع�رشي���ن، وال اأعرف العالقة 
ب���ني الزمن واالأخالق، فه���ل تتهاوى مع مرور 
الزم���ن االأخالق وتنهار، اأم اأنها تتغري وتتبدل 
لتتنا�ضب مع اأه���واء مدعي العلمانية ورافعي 

راية التح�رش واملدنية.

لق����د �ضارع����ت امل�ضاج����د بفت����ح اأبوابها 
وهب امل�ضلمون لنجدة اإخوانهم يف االإن�ضانية 
اأن  ودون  معتقداته����م،  اإل����ى  النظ����ر  دون 
يتاأث����روا �ضلًب����ا باالتهامات الت����ي توجه لهم 
والكراهية الغالبة �ضده����م وطبيعة العالقة 
املتوترة بينهم وبني غريهم بفعل احلمالت 
االإعالمي����ة الظاملة التي ت�ضن بني حني واآخر 
يف اأنحاء كثرية من املجتمعات الغربية التي 
ت�ضدر اخلوف الرهيب من كل ما ينتمي اإلى 
االإ�ض����الم، وت�ضوره باأنه اإم����ا اإرهابي بالفعل 
اأو اإرهاب����ي حمتمل اأو قاب����ل وحامل للتطرف 

واالإرهاب.

Ata2928
@gmail.com عطا الشعراويالجار المسلم وقت اإلعصار األميركي

ghassan.shihaby
@gmail.com

غسان الشهابيمختصر غير مفيد

   ذرائع



الفنادق الوطنية تناق�ش نتائج 
الربع الثالث 19 اأكتوبر

املنامة - مبا����ر: يناق�ش جمل�ش اإدارة 
 ،”NHOTEL“ الوطني���ة  الفنادق  �ركة 
املدرج���ة ببور�صة البحري���ن، يوم اخلمي�ش 
19 اأكتوبر املقبل، البيانات املالية للفرتة 

املنتهية يف 30 �صبتمرب العام اجلاري.
وحقق���ت ال�رك���ة اأرباح���اً خ���ال الربع 
الثاين من 2017 نح���و 623.5 األف دينار، 
مقارنة باأرب���اح قدرها 729.91 األف دينار 
بنف����ش الفرتة م���ن الع���ام 2016، برتاجع 

ن�صبته %14.6.

م�ر تك�صف تلوث �صحنة قمح فرن�صي ببذور اخل�صخا�ش
 

القاه����رة - رويرتز: ق����ال املتحدث با�ص����م وزارة الزراعة امل�رية اأم�����ش الأحد اإن �صلطات 
احلجر الزراعي مبيناء �صفاجا اكت�صفت تلوث �صحنة قمح فرن�صي يبلغ حجمها 59 األف طن بذور 

اخل�صخا�ش.
واأ�صاف املتحدث با�صم وزارة الزراعة،حامد عبد الدامي  “املعامل املركزية بوزارة الزراعة 
تقوم حاليا بتحليل البذور والتاأكد من نوعيتها )...( فور اإثبات ذلك �صيتم اتخاذ قرار من قبل 

وزارة الزراعة برف�ش ال�صحنة وحتويل الق�صية اإلى النائب العام لتخاذ قرار جتاهها”.
وكانت اإدارة احلجر الزراعي امل�رية رف�صت �صحنة قمح روماين حجمها 63 األف طن ب�صبب 

تلوثها ببذور اخل�صخا�ش نهاية اأغ�صط�ش واأحالت الق�صية اإلى النائب العام.
وم�����ر اأكرب م�صتورد للقمح يف العامل وقالت اإنها تتوقع اأن ت�صرتي هيئة ال�صلع التموينية 
نح����و �صبع����ة مايني طن قمح العام اجلاري هذا بالإ�صاف����ة اإلى ما بني 4 مايني و5 مايني طن 

ي�صتوردهم القطاع اخلا�ش �صنويا. 
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اقتصاد
52 % الن�شبة املتوقعة لإ�شغال فنادق البحرين يف 2017

94 دولًرا العائد لكل غرفة متاحة

توّقع تقرير ل�ركة “كولريز انرتنا�صونال” 
اأن ت�صل ن�صبة الإ�صغال يف فنادق البحرين خال 
العام اجل���اري نحو 52 %، فيم���ا يبلغ متو�صط 
املعدل اليومي 180 دولًرا، والعائد لكل غرفة 

متاحة 94 دولًرا.
واعت���رب التقرير الذي يدر����ش حالة اإ�صغال 
وكلفة الفنادق يف منطقة ال�رق الأو�صط العائد 
لكل غرفة متاحة يف املنامة مرتاجعة نحو 7 %.

واأظهر التقرير اأن ال�صهور الثاثة املمتدة 
م���ن اأغ�صط����ش اإل���ى اأكتوب���ر املقب���ل اأن ن�صبة 
الإ�صغال يف فن���ادق البحرين �صتبلغ )متو�صط( 
ح���وايل 52 % فيم���ا يبل���غ متو�ص���ط املع���دل 
اليوم���ي 166 دولًرا والعائ���د لكل غرفة متاحة 

86 دولًرا، وهي مرتاجعة اأي�ًصا بن�صبة 9 %.
ويدر�ش التقرير 28 �صوًقا يف منطقة ال�رق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
وو�صع التقرير فنادق املنامة على اأ�صا�ش 
التوقعات ال�صنوية )2017( لن�صبة الإ�صغال يف 

ا.  الرتتيب 13 عربيًّ
وتر�ص���د “كولريز انرتنا�صون���ال” الفنادق 
بح�صب الدولة وبح�ص���ب املناطق داخل الدولة 

الواحدة.
وج���اءت اإم���ارة دب���ي )مر�صى دب���ي، جمريا 
بيت����ش ريزيدن����ش( يف الرتتي���ب الأول بن�صبة 
اإ�صغ���ال و�صلت اإل���ى 82 % تلته���ا ثانًيا نخلة 

جم���ريا يف دب���ي اأي�ًص���ا بن�صب���ة 82 % و�ص���ارع 
ال�صيخ زايد يف دبي ثالًثا بنحو 80 %.

وجاءت فنادق الفج���رية يف الرتتيب الرابع 
بن�صبة اإ�صغال 78 % تلتها ال�صارقة 75 %، ثم 
خور دبي / ف�صتيفال �صيت���ي ومدينة اأبوظبي 
وراأ����ش اخليم���ة والقاه���رة باملوق���ع ال�صاد�ش 

بن�صبة اإ�صغال ت�صل اإلى 74 %.
واحتلت فنادق الإ�صكندرية املركز ال�صابع 
بنح���و 70 %، لياأتي �صاطئ اأبوظبي ثامًنا ب�65 
% وفنادق جدة واملدين���ة املنورة يف اململكة 
العربية ال�صعودية باملوق���ع التا�صع بن�صبة 62 

.%
وب���ني التقري���ر اأن فن���ادق مدين���ة العقبة 
الأردني���ة عل���ى �صف���اف البح���ر الأحم���ر احتلت 
الرتتيب العا�ر بن�صبة اإ�صغال متوقعة تبلغ 60 
% تلتها فنادق بريوت 59 % ثم مكة املكرمة 
وم�صق���ط 58 % لتاأتي املنامة بالرتتيب ال�13 

عربيًّا بواقع 52 %.
و�صجلت فنادق الريا����ش واخلرب الرتتيب 
14 بن�صبة اإ�صغال 51 % فيما جاءت بالرتتيب 

15 فنادق عّمان والكويت بن�صبة 50 %.
واأخ���رًيا الغردق���ة امل�ري���ة عل���ى البحرين 
الأحم���ر بالرتتي���ب 16 ون�صب���ة اإ�صغ���ال 40 % 

و�رم ال�صيخ املوقع ال�17 بنحو 39 %.
وعلى �صعيد متو�صط املعدل اليومي فقد 
كانت فنادق نخل���ة جمريا يف دبي الأعلى بواقع 
448 دولًرا، فيم���ا �صج���ل العائ���د ل���كل غرفة 

متاحة فيها 367 دولًرا.
اأم���ا الأق���ل يف متو�ص���ط املع���دل اليوم���ي 
فتوقع التقرير اأن ي�صجل يف فنادق �رم ال�صيخ 
يف م�ر بواق���ع 37 دولًرا، فيما بلغ العائد لكل 

غرفة متاحة 14 دولًرا.
وب���ني التقرير اأن الفن���ادق الأكرث منوًّا من 
حيث ن�صبة التغيري ال�صنوي املتوقعة يف العائد 
ل���كل غرف���ة متاحة فق���د جاءت فن���ادق بريوت 
باملقدم���ة بن�صب���ة من���و 19 % والت���ي اأرجعها 
التقرير اإل���ى حت�صن احلال���ة الأمنية ورفع حظر 
ال�صف���ر املفرو����ش م���ن معظم ال���دول، ف�صا 
ع���ن عودة الكثري م���ن اللبنانيني املغرتبني يف 

ال�صيف.
تلته���ا العقبة الأردني���ة بن�صبة 8 % والتي 
تعود اإلى الت�صوي���ق القوي لهذه الوجهة حيث 
ت�صتقطب �صياح م���ن دول الحتاد ال�صوفييتي 
ال�صابق والدول الإ�صكندنافية ف�صا عن ارتفاع 

الطلب على ال�صياحة املحلية.
واعت���رب التقري���ر فن���ادق الغردق���ة الأكرث 
���ا بواق���ع 39 % و����رم ال�صيخ 41 %.  انخفا�صً
فيم���ا جاءت م�صق���ط يف املنت�ص���ف )م�صتقرة( 

وكذلك بالأمر بالن�صبة لفنادق ال�صارقة.
اأداء الفن���ادق  وتت�صم���ن ن����رة توقع���ات 
التي تعدها �ركة كول���ريز اإنرتنا�صيونال ن�صبة 

الإ�صغ���ال الفندقية والتي حتت�صب بناجت �رب 
ع���دد الليايل امل�صغل���ة بعدد اللي���ايل املتاحة. 
ومتو�ص���ط املع���دل اليوم���ي )ADR( والت���ي 
حتت�ص���ب ب����رب اإجم���ايل دخ���ل الغ���رف بعدد 
اللي���ايل امل�صغل���ة، والعائ���د لكل غرف���ة متاحة 
)RevPAR( وحتت�صب ب�رب اإجمايل اإيرادات 

الغرف بعدد الليايل املتاحة.
وكان وزي���ر ال�صناعة والتج���ارة وال�صياحة 
زاي���د الزي���اين قد اأك���د يف ت�ريح���ات ن�رت يف 
�صه���ر مار�ش املا�صي اأن عدد الغرف الفندقية 
يف البحري���ن يبل���غ 18 األًف���ا فيما هن���اك خطط 

لرفعه اإلى 21 األًفا بنهاية 2018. 
وينف���ق ال�صائح يف البحري���ن )بح�صب هيئة 
ال�صياح���ة واملعار����ش( نحو 88 دين���اًرا يوميًّا، 
ا.  وهو رقم يعتربه عاملون يف القطاع جيًدا جدًّ

وقال الرئي����ش التنفيذي لهيئ���ة البحرين 
لل�صياحة واملعار����ش ال�صيخ خالد بن حمود اآل 
خليفة مطلع اأغ�صط����ش املا�صي اإن حجم اإنفاق 
ال�صياح���ة الوافدة خال الن�صف الأول من العام 
اجل���اري، بل���غ 631.4 مليون دين���ار، ومتو�صط 

اإنفاق الزائر 77 ديناًرا يف اليوم / الليلة.
وزاد ع���دد القادم���ني اإلى اململك���ة بن�صبة 
3 % بالن�صف الأول م���ن العام اجلاري مقارنة 
بالفرتة ذاتها م���ن 2016، حيث و�صل عددهم 

6.1 مليون �صائح.

• موؤ�ر جودة جتربة النزلء - عر�ش الدرجات ح�صب الأ�صواق الفرعية. )امل�صدر: كولريز اإنرتنا�صيونال 2017(.	

بنك بحريني يطلق اأعماله يف الكويت قريبا

بيع اأكرث من ثلث “م�رشوع املركادو” 

 1.7 مليار دولر م�شاهمة القطاع العقاري بالقت�شاد الوطني

ال�شعودية تعلن ت�رشيع اإ�شالحات القت�شاد 

البحرين تعر�ش م�صاريع بقيمة 11 مليار دولر يف “�صيتي �صكيب” 

الطرح ببيع 5 % من “اأرامكو” مي�صي قدًما 

املنام���ة - جمل����ش التنمي���ة : ك�ص���ف التقري���ر 
القت�ص���ادي الف�صل���ي ال�صادر عن جمل����ش التنمية 
القت�صادي���ة عن منو القطاع العقاري بن�صبة 4.5 % 
يف الرب���ع الأول من الع���ام 2017، م�صاهماً باأكرث من 

1.7 مليار دولر يف القت�صاد البحريني.
وارتفعت املعامات العقارية يف البحرين بن�صبة 
15.2 % يف الرب���ع الأول م���ن العام اجل���اري لت�صل 
اإلى قيمة اإجمالي���ة بلغت 770 مليون دولر ، بزيادة 
وقدره���ا 8.1 % مقارن���ة بنف����ش الفرتة م���ن العام 
ال�صاب���ق. كما و�صهد قطاع التجزئ���ة وال�صيافة منواً 
�ريع���اً، بينما برز قط���اع املطاعم والفن���ادق كاأ�رع 
القطاع���ات منواً خ���ال الرب���ع الأول من ه���ذا العام، 
حيث �صجل منواً حقيقياً بن�صبة 12.3 % على اأ�صا�ش 

�صنوي.
 و�صل عدد طلبات تخ�صي�ش الوحدات ال�صكنية 
حالي���اً اإل���ى 55 األ���ف وح���دة، ومن املتوق���ع ان ينمو 
مبع���دل 5000 وحدة �صكني���ة يف ال�صنة، مما �صينتج 
عن���ه ارتف���اع يف الطلب عل���ى الوح���دات ال�صكنية يف 
اململك���ة. و �صاه���م تدف���ق ال���زوار اإل���ى البحرين يف 
ال�صن���وات الأخرية يف زي���ادة الطلب عل���ى اخلدمات 
ال�صياحي���ة ومرافق البيع بالتجزئة. ففي عام 2016، 
ارتف���ع اإجمايل عدد القادمني اإل���ى البحرين بن�صبة 6 
% ع���ن الع���ام 2015 لي�صل عدد ال���زوار اإلى 12.2 
ملي���ون زائر. ورحبت اململكة ب� 5.6 مليون �صائح يف 
الن�صف الأول من العام اجلاري، بزيادة قدرها 14 % 

عن الن�صف الأول من العام 2016 .
عل���ى �صعي���د مت�صل،ي�ص���ارك جمل����ش التنمية 
القت�صادي���ة يف جن���اح البحرين يف معر����ش وموؤمتر 
�صيت���ي �صكي���ب جلوب���ال وال���ذي �صي�ص���م م�صاريع 
عقارية متعددة ال�صتخدامات بقيمة ت�صل اإلى اأكرث 
م���ن 11 مليار دولر م���ن قبل خم�صة م���ن املطورين 
امل�صارك���ني يف اململك���ة، وهم خلي���ج البحرين وهو 
م����روع بواجه���ات بحرية تق���در قيمته ب���� 2.5 مليار 
دولر ، ودي���ار املحرق وهي مدين���ة ع�رية متكاملة 
ت�صم مدينة التنني ال�صينية، ودرة البحرين كمدينة 
�صاحلي���ة ممي���زة، وكانال فيو كم����روع �صكني راقي 
يط���ل على قن���اة مائي���ة يف جزيرة دملوني���ا، وم�روع 

بحري���ن مارين���ا يطل عل���ى واجهة بحري���ة ع�رية يف 
املنامة.

وت�صه���د اململك���ة حالياً اأك���رث م���ن 17 م�روعاً 
�صكنياً ت�صمل بع����ش امل�صاريع اخلا�صة. ومن �صمن 
امل�صاريع التجارية جممع الفنيوز الذي تبلغ م�صاحته 
83.700 األ���ف م���رت مربع واملزم���ع افتتاحه يف وقت 
لحق هذا العام، بالإ�صافة اإلى م�صاريع جتارية اأخرى 
ت�صم���ل مر�صى البحرين ومناط���ق التطوير املتعددة 
ال�صتخدام���ات مث���ل خلي���ج البحرين، ووت���ر جاردن 

�صيتي.
و ق���ال  الرئي����ش التنفي���ذي ملجل����ش التنمي���ة 
املوؤ����رات  “تظه���ر  الرميح���ي  القت�صادية،خال���د 
القت�صادي���ة مرون���ة القط���اع العق���اري يف البحرين 
وتعك�ش الطلب املتزايد على العقار ال�صكني، لي�ش 
فق���ط يف اململكة ولكن يف جميع اأنحاء املنطقة. وجاء 
هذا النمو القوي يف القطاع نتيجة لتنفيذ الإ�صاحات 
القت�صادي���ة والت�ريعي���ة و�صيا�ص���ات ال�صت����راف 
امل�صتقبلي���ة مث���ل من���وذج ال�راكة ب���ني القطاعني 
الع���ام واخلا�ش م���ن قب���ل وزارة الإ�ص���كان وقانون 
العق���ارات ال���ذي �ص���در موؤخراً”.واأ�ص���اف “يعت���رب 
معر�ش وموؤمتر �صيتي �صكيب جلوبال من�صة ممتازة 
للمطوري���ن لعر�ش م�صاريعهم املميزة للم�صتثمرين 
املهتم���ني، ولدى البحرين م�صاريع فريدة من نوعها 
�صيت���م تقدميها يف هذا املعر����ش. وي�رنا امل�صاركة 
يف هذا املعر�ش املهم لل�صنة الثالثة على التوايل”.

دبي - رويرتز: قالت وزارة الإعام ال�صعودية 
اإ�صاحاته���ا  وت���رية  ُت����رع  اململك���ة  حكوم���ة  اإن 
القت�صادية بينما تعكف على مراجعة بع�صها ملنح 

الوزارات مزيًدا من املرونة يف حتقيق اأهدافها.
وته���دف خطة الإ�ص���اح “روؤي���ة 2030” التي 
اأطلقه���ا ويل العهد الأمري حممد ب���ن �صلمان العام 
املا�صي اإلى تخلي����ش القت�صاد من العتماد على 
النفط. وب���داأت اخلطة حتق���ق اأهدافه���ا يف احتواء 

الو�ص���ع املايل العام لكنها مل تخل���ق حتى الآن اأي 
م�صادر جدي���دة كبرية لتحقيق النم���و خارج قطاع 
النف���ط. ويوؤكد البيان فح���وى تقرير ن�رته رويرتز 
يف وقت �صابق هذا الأ�صبوع حيث ن�صب اإلى م�صادر 
قوله���ا اإن الريا�ش تق���وم بتب�صيط ج���زء من روؤية 
2030 دون اإ�صع���اف ال�صيا�ص���ات الرئي�صي���ة مثل 

برنامج اخل�صخ�صة وم�صعى خف�ش عجز امليزانية.
وقال���ت ال���وزارة اإن احلكوم���ة مت�ص���ي قدًم���ا 

يف خط���ط بيع نح���و 5 % من �ركة النف���ط الوطنية 
العماق���ة اأرامك���و ال�صعودية. ويق���ول امل�صوؤولون 
اإنهم ي�صتهدف���ون النتهاء من البيع بنهاية 2018 
وجمع نحو 100 مليار دولر. وقال البيان اإن برنامج 
اخل�صخ�ص���ة احلكومي يكت�صب زخما واإن خطة طرح 
ح�ص���ة يف اأرامك���و لاكتت���اب الع���ام ت�صم���ي قدما 
واإن ال�ركة تعمل عل���ى التحقق من ا�صتيفاء جميع 

املتطلبات وفقا لأعلى املعايري.

واف���ق جمل����ش ادارة بن���ك الكوي���ت 
املرك���زي مبدئي���ا عل���ى ترخي����ش لبنك 
بحرين���ي بافتت���اح ف���رع ل���ه يف الكويت. 
ونقلت جريدة ال�صيا�صي���ة الكويتية عن 
م�ص���در م�ريف مل تذك���ر ا�صم���ه اأن هذه 
املوافق���ة ه���ي الثالثة ع�رة م���ن نوعها 
الت���ي ي�صدره���ا “املرك���زي الكويت���ي” 
لفتتاح ف���روع لبنوك اأجنبي���ة بالكويت 
وذل���ك مبوجب قان���ون البن���ك املركزي 
رق���م 28 ل�صن���ة 2004، م�ص���ريًة اإلى اأن 
البنك �صيد�صن عمل���ه يف ال�صوق املحلي 
اأن�صطته واأهمها  بداية 2018 ملمار�ص���ة 

ادارة الرثوات ومنح القرو�ش.
وقال امل�ص���در اإن ال�صنوات املقبلة 
م���ن  اأك���رث  عل���ى  املوافق���ة  �صت�صه���د 
ترخي����ش لفتت���اح ف���روع بن���وك اأجنبية 
اأخرى يف ال�صوق املحلي حيث تلقى بنك 
الكوي���ت املركزي خال الف���رتة الخرية 
الكثري م���ن الطلبات ال�ص���ادرة من قبل 
بن���وك عاملي���ة وخليجية لفتت���اح فروع 
له���ا يف الكويت بهدف ا�صتقطاب �رائح 
خمتلفة من العماء وجذب نوعية جديدة 
من امل�صتثمري���ن ل�صيما تلك امل�صارف 

املتخ�ص�صة يف ادارة ثروات الغري.
واأ�ص���اف امل�صدر اأن البنك املركزي 
يعك���ف حاليا على درا�ص���ة تلك الطلبات 
وبح���ث امكاني���ة قب���ول بع�صه���ا وفق���ا 
ملجموع���ة من املعاي���ري وال�صوابط التي 
نظمه���ا البنك لتح�ص���ني اآلي���ات ال�صوق 
امل����ريف وتعزيز مب���داأ املناف�ص���ة التي 

ت�صب يف �صالح العميل.
يذك���ر اأن التعدي���ات الت���ي اأجراها 
البنك املركزي فيما يتعلق باإلغاء القيود 
بافتتاح فروع بن���وك اأجنبية الى ال�صوق 
املحل���ي من خ���ال ف���روع له���ا �صاهمت 
ب�ص���كل كب���ري يف تعزيز عم���ل امل�صارف 
اخلارجية واتاحت املزيد من الختيارات 
اأم���ام العمالء، حي���ث كان ي�سرتط �سابقا 
يف ه���ذه البنوك اأن ت�صاه���م فيها جهات 
حكوم���ة اأو موؤ�ص�ص���ات م�رفي���ة ومالية 
كويتي���ة وهو م���ا كان ام���را �صاق���ا على 
امل�صارف الجنبي���ة، ولفت امل�صدر الى 
اأن قرار ال�صماح للبنوك الجنبية بافتتاح 
ف���روع يف ال�صوق املحل���ي �صاهم يف منو 
ربحي���ة البن���وك الجنبي���ة الت���ي واجهت 
بع�صا منها ا�صكاليات يف ال�صوق املحلي 
يف ال�صاب���ق ب�صب���ب ع���دم قدرته���ا على 

مناف�صة نظريتها املحلية.

للتطوي���ر  “البحري���ن   - املنام���ة 
العقاري”: فاز م�روع قرية املركادو التابع 
ل�ركة البحري���ن الأولى للتطوي���ر العقاري 
بخم����ش جوائ���ز خ���ال حف���ل توزي���ع جوائز 
العقارات العربية الدولية ملنطقة اأفريقيا 
و�صبه اجلزيرة العربية يف فندق جو ماريوت 
ماركي���ز بدبي يف ال�صابع م���ن �صبتمرب. ومت 
بي���ع اأكرث من ثلث فلل امل�روع املكّون من 
8 فل���ل م�صتقلة و34 فيا �صب���ه منف�صلة. 
وم���ن املتوق���ع النتهاء من عملي���ات البناء 
يف دي�صم���رب املقبل، ويبداأ ت�صليم الفلل يف 
وقت مبكر من العام املقبل. ويقع امل�روع 
اإلى جهة ال�صمال م���ن طريق ال�صيخ عي�صى 
ب���ن �صلمان ال�ري���ع، ويوفر لل�ص���كان اأ�رع 

و�صول اإل���ى ج�ر ال�صعودي���ة وكذلك يوّفر 
و�صولً �صهاً اإلى املنامة.

وف���ازت قرية امل���ركادو ب�صكل خا�ش 
لتميزه���ا يف التنمي���ة ال�صكني���ة – تطوي���ر 
وحدة مفردة. ويتم تقييم جوائز العقارات 
الدولي���ة ال�صنوية املرموقة م���ن قبل جلنة 
مكون���ة م���ن اأكرث م���ن 70 خبرًيا م���ن خرباء 
القط���اع العقاري، حيث يت���م التقييم على 
واخلدم���ات  واجل���ودة  الت�صمي���م  اأ�صا����ش 
والبتكار والأ�صالة واللت���زام بال�صتدامة. 
وميث���ل التك���رمي ال���دويل حمطة ب���ارزة يف 
تاري���خ �رك���ة البحرين الأول���ى، وهي �ركة 
عقارية متتلك عقارات يف البحرين مب�صاحة 

اأكرث من 1 مليون قدم مربع.

• خالد الرميحي	

املحرر القت�شادي

مازن الن�شور



االثنين 11 سبتمبر 2017 
20 ذو الحجة 1438

العدد 3254 11 business@albiladpress.comاقتصاد

�لبور�سة: تد�ول 1.5 مليون �سهم بـ381.4 �ألف دينار

”CSP 60 مندوبا ي�ساركون يف “�أمن �ملوؤ�س�سات �ملالية

�نطالق “ظالل �أنيقة” بـ“�ملوفنبيك” 13 �سبتمرب

“�خلليج �لقاب�سة” ت�ستحوذ على “�ملتحد” بالكامل

“�ملركزي” يلغي ترخي�ص �رشكة تاأمني وو�سيط �أور�ق مالية

�ل�رشكات مطالبة بتوفري �إطار تقني لإد�رة “�لقيمة �مل�سافة”

“عمومية البنك” جتتمع 25 �صبتمرب لإلغاء الإدراج بالبور�صة

 بحلول 2018... “كي بي اإم جي”:  

تتجه �رشك���ة اخلليج املتحد القاب�صة لال�صتحواذ 
عل���ى 100 % من اأ�صهم بن���ك اخلليج املتحد، وذلك 
م���ن خالل احل�صول عل���ى راأ�س امل���ال الكامل للبنك 
واملوؤل���ف من 815 مليوًن���ا و148 األًفا و160 �صهًما، 
بع���د خ�ص���م اأ�صه���م اخلزينة كم���ا يف 30 م���ن يونيو 
2017 بقيم���ة ا�صمي���ة قدره���ا 0.25 دولر لل�صه���م 
الواح���د، مقاب���ل الأ�صه���م اجلديدة ال�ص���ادرة ل�رشكة 
اخللي���ج املتح���د القاب�ص���ة بن�صبة �صهم���ن من بنك 
اخلليج املتحد مقابل �صه���م واحد من اأ�صهم اخلليج 
املتح���د القاب�ص���ة. وتعق���د اجلمعي���ة العمومية غري 
العادي���ة للبنك يوم الثنن املوافق 25 من �صبتمرب 
اجلاري للموافقة على خطة اإعادة التنظيم املقرتحة 
للبنك، وفًقا للعر����س الذي ن�رش على موقع البور�صة 
وح�صل���ت “الب���الد” على ن�صخ���ة منه، ويب���ن عملية 

ومربرات اإعادة تنظيم عمليات البنك.
كم���ا �صيناق�س يف الجتم���اع لإلغ���اء الإدراج من 
البور�ص���ة، واملوافقة عل���ى تغري الو�ص���ع القانوين 
ل�”اخلليج املتحد” ل�رشك���ة م�صاهمة بحرينية مقفلة، 

وذلك بعد اإلغاء البنك يف البور�صة.
وكذل���ك ينظ���ر امل�صاهم���ون يف املوافق���ة على 
املقاب���ل املمنوح لأي م�صاهم ميتلك ع���دًدا متفاوًتا 
م���ن الأ�صهم يف بن���ك اخلليج املتح���د، و�صيكون هذا 
املقاب���ل عبارة عن اأ�صه���م يف �رشك���ة اخلليج املتحد 
القاب�ص���ة مبا يع���ادل ع���دد الأ�صهم الت���ي ميتلكها 
امل�صاه���م يف البنك  مق�صوم على 2 ومقرب اإلى اأكرب 
عدد �صحيح. وينظر امل�صاهم���ون اأي�ًصا يف اإقرار حق 

ال�رشك���ة بعد احل�صول عل���ى املوافقة م���ن 95 % اأو 
اأكرث م���ن م�صاهمي البنك من خ���الل ت�صويتهم على 
عر����س خطة اإع���ادة التنظيم املقرتح���ة للبنك، على 
ال�صتم���الك الإجباري لكاف���ة الأ�صهم املتبقية للبنك 

بناء على ال�رشوط والأحكام املبينة يف العر�ض.
و�صتوافق اجلمعية العمومي���ة غري العادية على 
حتوي���ل بع����س املوج���ودات واملطلوبات م���ن بنك 
اخلليج املتح���د اإلى �رشكة اخللي���ج املتحد؛ بناء على 
اقرتاح جمل�س الإدارة يف اجتماعه يف 22 من اأغ�صط�س 
2017 وذلك بعد احل�صول على املوافقات الرقابية 
الالزمة. كما �صيناق�س امل�صاهمون تخفي�س راأ�صمال 
بنك اخلليج املتحد مبا يف ذلك الحتياطي القانوين، 
مب���ا يع���ادل الف���رق ب���ن �ص���ايف القيم���ة الدفرتية 
للموج���ودات و�ص���ايف القيمة الدفرتي���ة للمطلوبات 
والتي �صيت���م حتويلها ل�رشكة اخللي���ج القاب�صة بعد 

احل�صول على املوافقات الرقابية الالزمة.

ووفًق���ا لعر�س خط���ة اإعادة التنظي���م املقرتحة 
للبنك، فاإن راأ�صمال البنك �صيتم تخفي�صه اإلى 203 
مليون دولر. و�صيفو�س امل�صاهمون كل من رئي�س 
جمل����س الإدارة م�صعود حي���ات، والرئي�س التنفيذي 
ح�ص���ن عبدالعزي���ز للين؛ لتمثي���ل البن���ك ب�صورة 
منف���ردة وبال�صلطة املخولة لهم���ا يف جميع القرارات 
التي يتم املوافقة عليها يف الجتماع املقبل. واأقفل 
�صهم بنك اخلليج املتحد اأم�س عند �صعر 390 فل�ًصا، 
وبلغت القيم���ة ال�صوقية للبنك نحو 325.49 مليون 
دينار، ما ن�صبته 4.05 % من اإجمايل القيمة ال�صوقية 
البالغ���ة قرابة 8.04 مليار دينار، ويبلغ عدد الأ�صهم 
ال�صادرة واملدفوع���ة 834 مليوًنا و602 األف و295 
�صهًم���ا. وكان���ت اأرباح البن���ك يف الن�ص���ف الأول من 
العام اجلاري بلغت 7.84 مليون دولر، مقابل اأرباح 
بلغ���ت 775 األف دولر يف الف���رتة املماثلة من العام 

املا�صي، بزيادة قدرها 911.6 %.

األغ���ى امل����رشف املرك���زي الرتخي����س املمنوح 
ل�رشك���ة الحت���اد التج���اري للتاأم���ن، و�رشك���ة غلوبي 
كومك�س اإنرتنا�صون���ال. ووفًقا لأحدث بيانات ن�رشت 
يف اجلريدة الر�صمي���ة فاإن قرار الإلغاء ل�رشكة الحتاد 
التجاري للتاأمن جاء بعد الطالع على قانون امل�رشف 
املركزي واملوؤ�ص�صات املالية ال�صادر بالقانون رقم 
)64( ل�صن���ة 2006 وتعديالت���ه، وبن���اء عل���ى توجيه 

مدير اإدارة الرتخي�س.
كومك����س  غلوب���ي  ل�رشك���ة  الإلغ���اء  ق���رار  اأم���ا 
اإنرتنا�صونال ج���اء بعد الطالع عل���ى قانون امل�رشف 
املرك���زي واملوؤ�ص�ص���ات املالية ال�ص���ادر بالقانون 
رق���م )64( ل�صن���ة 2006 وتعديالت���ه، وبن���اء عل���ى 
تو�صية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ص�صات املالية 
باإلغ���اء الرتخي�س املمنوح لل�رشك���ة، وذلك لتوقفها 
ع���ن مزاولة الن�شاط املرخ�ض ب���ه، بقرار من اجلمعية 
العام���ة غري العادي���ة ل� “الحتاد التج���اري للتاأمن” 

بتاريخ 30 دي�صمرب 2015.
واأظه���رت البيان���ات اإلغ���اء الرتخي����س املمنوح 
ل���� “الحت���اد التج���اري للتاأم���ن” بتاري���خ 3 يوليو 
1983، امل�صجل حتت ال�صجل التجاري رقم 13599، 

ويت���م العمل بهذا القرار اعتباًرا م���ن تاريخ �صدوره 
)املوافق 28 اأغ�صط�س املا�صي(، وقد ن�رش باجلريدة 

الر�صمية بتاريخ 7 �صبتمرب اجلاري.
وات�ص���ح من البيانات اإلغ���اء الرتخي�س املمنوح 
ل� “غلوبي كومك�س اإنرتنا�صون���ال” لو�صطاء الأوراق 
املالي���ة العامل���ون ل�صال���ح ح�صاباته���م وح�صاب���ات 
عمالئه���م وترخي����س و�صط���اء الت�صوي���ة والتقا����س 
والإي���داع املرك���زي املمن���وح بتاري���خ 6 اأغ�صط����س 
2012، امل�صجل حتت ال�صجل التجاري رقم 82641، 
ويت���م العمل بهذا القرار اعتباًرا م���ن تاريخ �صدوره 
)املوافق 28 اأغ�صط�س املا�صي(، وقد ن�رش باجلريدة 

الر�صمية بتاريخ 7 �صبتمرب اجلاري.
وبح�ص���ب البيان���ات املن�صورة عل���ى موقع مركز 
امل�صتثمرين )�صجالت(، ف���اإن �رشكة غلوبي كومك�س 
اإنرتنا�صون���ال هي ف���رع ل�رشكة اإماراتي���ة مت اإلغاوؤها 
���ا، وعمل���ت يف و�صط���اء الت�صوي���ة والتقا����س  اإداريًّ
والإيداع املركزي �صم���ن اأن�صطة الو�صاطة املتعلقة 
بعقود الأوراق املالية وال�صل���ع الأ�صا�صية، وو�صطاء 
ح�صاباته���م  ل�صال���ح  العامل���ون  املالي���ة  الأوراق 
وح�صابات عمالئهم �صمن اأن�صطة الو�صاطة املتعلقة 

بعقود الأوراق املالية وال�صلع الأ�صا�صية.
يذك���ر اأن ع���دد ال����رشكات املرخ�ص���ة يف �ص���وق 

التاأم���ن يف البحرين بنهاي���ة 2016 بلغت 25 �رشكة 
وطنية و11 فرًعا ل�رشكات تاأمن اأجنبية تزاول اأعمال 
التاأم���ن، اإع���ادة التاأمن، التكافل، اإع���ادة التكافل 
واأعم���ال ����رشكات التاأم���ن التابع���ة اخلا�ص���ة داخل 
البحري���ن، حي���ث تتكون ال����رشكات الوطني���ة من 14 
�رشكة تاأم���ن تقليدية، 6 ����رشكات تكافل، و�رشكتان 
اإعادة تاأمن، و�رشكتان اإع���ادة تكافل، و�رشكة تاأمن 
تابعة خا�صة. يف حن تتك���ون فروع �رشكات التاأمن 
الأجنبي���ة من 8 ����رشكات تاأمن تقليدي���ة و3 �رشكات 
اإعادة تاأمن، كما ي�صتمل �صوق التاأمن على العديد 
م���ن ����رشكات التاأم���ن اخلارجي���ة وخدم���ات التاأمن 

امل�صاندة.
وكانت �رشكة الحتاد التجاري للتاأمن تاأ�ص�صت 
يف العام 1983 ك�رشكة خارجية مقرها البحرين لإجراء 
اأعم���ال جتاري���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية من 
قب���ل جمموعة من رجال الأعم���ال ال�صعودين وخرباء 
التاأم���ن العرب، وقدمت حلول تاأمن واإعادة تاأمن 
لل�رشكات والأف���راد على طائفة كاملة من املمتلكات 
)التجاري���ة واخلا�ص���ة(، وال�صي���ارات، واملمتل���كات 
والبن���اء،  والهند�ص���ة  البح���ري،  وال�صح���ن  البحري���ة 

واحلوادث العامة وامل�صوؤولية القانونية وال�صفر.

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي�س ق�ص���م ال�رشائب غري 
املبا�رشة يف �رشكة “كي بي اإم جي” بالبحرين ، فيليب 
نوريه اأن �صعوب���ة اإدارة �رشيبة القيمة امل�صافة عرب 
�صل�صل���ة التوريد توؤك���د احلاجة اإلى تواف���ر عمليات 
واإج���راءات تلقائي���ة مدعومة تقنياً لتوف���ر اإطار عمل 

لإدارة �صوؤون �رشيبة القيمة امل�صافة ومراقبتها.
ج���اء ذلك خ���الل ن���دوة تثقيفية نظمته���ا �رشكة 
“ك���ي بي اإم ج���ي” يف الكابيتال كل���وب �صباح اأم�س 
حول تداعي���ات تطبيق نظام �رشيبة القيمة امل�صافة 

املرتقب اإطالقها يف اململكة بحلول العام 2018.
واأو�ص���ح نوري���ه اأن اإط���ار العم���ل لإدارة �صوؤون 
�رشيب���ة القيم���ة امل�صاف���ة يج���ب اأن يك���ون م�صمما 
وفق احتياج���ات ال�رشكة ومعطياتها، مم���ا يوؤدي اإلى 
المتث���ال مبتطلبات رفع التقاري���ر املتعلقة ب�رشيبة 

القيمة امل�صافة �صمن الفرتة الزمنية املنا�صبة.
وب���ن نوريه اأن طرق المتث���ال التقليدية التي 
ت�صم���ل ا�صتخ���دام اجل���داول احل�صابي���ة والإج���راءات 
اليدوي���ة، تتطلب م���ن العاملن يف �ص���وؤون ال�رشيبة 
ق�صاء وقت مطّول يف جمع امل�صتندات والتحقق فيما 
بينها. كما تنط���وي هذه الطرق على ن�صبة كبرية من 
خماط���ر رفع التقارير غري الدقيقة وعدم ا�صتيفائها 
لاللتزامات ال�رشيبية �صمن الفرتة الزمنية املحددة، 
م���ا قد يوؤثر �صلباً على �ص���ري العمل ويت�صبب بفر�س 

غرامات كبرية.
و�ص���دد نوري���ه على اأن توافر ح���ّل تقني م�صمم 

وفق احتياج���ات ال�رشك���ة ومعطياتها يعت���رب الإجراء 
الأمث���ل للمحافظ���ة عل���ى ح�ص���ن �ص���ري العم���ل ع���رب 
التوظي���ف الأن�صب للموارد وتقلي����س فر�س اخلطاأ 
وت�صهي���ل رف���ع التقاري���ر اخلا�ص���ة ب�رشيب���ة القيمة 

امل�صافة يف الإطار الزمني املنا�صب.
ولفت ال���ى اأن املناف�صة املتنامية والتعقيدات 
املتزاي���دة الت���ي من املتوّق���ع اأن ت�صهده���ا قوانن 
واأح���كام ال�ص���وق ل���دى الب���دء بتطبيق نظ���ام �رشيبة 
القيم���ة امل�صافة، تب���ّن مدى اأهمي���ة اتخاذ قرارات 
مبنية عل���ى معلومات دقيقة على كافة امل�صتويات، 

وذلك بهدف اتخاذ اأف�صل قرار يف اأن�صب وقت.
واأ�صاف نوريه “هناك عدد من احللول ال�رشيبية 

الذكي���ة مبا فيها )احلل ال�رشيب���ي الذكي( من �رشكة 
)ك���ي بي اإم جي(، وهي م�صمم���ة لتوفري املعلومات 
دقيق���ة وحمدثة حول الإيرادات بح�صب وحدة العمل، 
ب�صكل يظه���ر الفر�س املمكنة ل�ص���رتداد ال�رشائب 
الإج���راءات  وتنظي���م  النق���دي  التدف���ق  وحت�ص���ن 

املالية”.
واأ�صار اإلى اأن اأحجام املعامالت التجارية واأنواعها 
تختلف م���ن �رشكة اإلى اأخرى، لذل���ك ما من حل موحد 
ينا�ص���ب اجلميع. وقد �صجع ال�رشكات على ال�صتفادة 
من املرحل���ة الراهنة التي ت�صبق تطبيق نظام �رشيبة 
القيم���ة امل�صافة لتحليل بيئ���ة وا�صرتاتيجية العمل 
املعتم���دة يف اإطار اأهم امل�صائ���ل ال�رشيبية، وحتديد 
اأف�صل النظم واحللول التي يتعن اعتمادها لتنظيم 
وت�صهيل اإجراءات امتث���ال املعامالت التجارية التي 

جتريها مع متطلبات النظام ال�رشيبي اجلديد.
وا�صتطرد رئي�س ق�صم ال�رشائب غري املبا�رشة يف 
�رشكة “كي بي اإم جي” بالقول اإنه لدى البدء بتطبيق 
نظ���ام �رشيب���ة القيم���ة امل�صافة يف البحري���ن بحلول 
منت�ص���ف العام املقبل ، ت�صبح ال����رشكات التي يبلغ 
حجم توريداته���ا ال�صنوية 100 األف دولر )اأي 37.7 
األف دينار( فما فوق، ملزمة باأن تقيّد وتقّيم وترفع 
التقاري���ر اخلا�صة بالتزامات �رشيبة القيمة امل�صافة 
ومب�صتحق���ات ال�صرتداد يف ه���ذا الإطار ورفعها اإلى 
اجله���ة املعني���ة بال�ص���وؤون ال�رشيبية )الت���ي �صيتم 

تاأ�صي�صها( �صمن الأطر الزمنية املحددة.
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• اأداء �صهم البنك منذ بداية العام اجلاري )امل�صدر: البور�صة(	

املنامة - بور�ص���ة البحرين: اأقفل موؤ�رش 
البحري����ن الع���ام اأم����س الأح���د عن���د م�صتوى 
نقط���ة   1.20 وق���دره  بارتف���اع   1،316.75
مقارن���ة باإقفال�ه يوم اخلمي����س املا�صي، يف 
ح���ن اأقف���ل موؤ����رش البحري����ن الإ�صالم�ي عند 
م�صت���وى 1،063.06 بانخفا�س  وقدره 2.97 
نقط���ة مقارن���ة باإقفال����ه ال�صاب���ق. وت���داول 
امل�ص�تثمرون يف بور�صة البحري�ن 1.5 مليون 
�صهم، بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 381.4 األف 
دين���ار، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 73 �صفقة، 
حي���ث رك���ز امل�صتثم���رون تعامالته���م عل���ى 
اأ�صهم قط���اع البنوك التجاري���ة والتي بلغت 
قيمة اأ�صهمه املتداول���ة 303.50 األف دينار 
اأي م���ا ن�صبت���ه 80 % م���ن القيم���ة الإجمالية 
للتداول وبكمية قدره���ا 1.18 مليون �صهم، 

مت تنفيذها من خالل 20 �صفقة.
وج���اء البنك الأهل���ي املتح���د يف املركز 
الأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�صهمه���ا املتداول���ة 

294.72 األ���ف دينار اأي ما ن�صبته 77.27 % 
م���ن اإجمايل قيمة الأ�صه���م املتداولة وبكمية 
قدره���ا 1.07 مليون �صه���م، مت تنفيذها من 
خ���الل 14 �صفقة.اأم���ا املرك���ز الث���اين فكان 
لعق�ارات ال�صيف بقيم���ة قدرها 33.61 األف 
دين���ار اأي ما ن�صبته 8.81 % من اإجمايل قيمة 
الأ�صه���م املتداولة وبكمي���ة قدرها 142.24 
األف �صهم، مت تنفيذها م�ن خ�الل 39 �صفقة.

ثم ج���اءت �رشك���ة البحري���ن للت�صهيالت 
التجاري���ة بقيمة قدرها 19.89 األف دينار اأي 
ما ن�صبته 5.21 % م���ن اإجمايل قيمة الأ�صهم 
املتداول���ة وبكمية قدرها 28.41 األف �صهم، 

مت تنفيذها من خالل �صفقتن.
ومت ي���وم اأم�س ت���داول اأ�صهم 12 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�صعار اأ�صه���م 3 �ص�رك��ات، يف حن 
انخف�صت اأ�صعار اأ�صه���م �رشكتن ، وحافظت 
بقية ال�رشك�ات على اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.

املنامة – امل�رشف املركزي: �صارك ما 
يزي���د عن 60 مندوب���اً للموؤ�ص�صات املالية 
يف ور�ص���ة حول برنام���ج اأم���ن املوؤ�ص�صات 
العاملة عل���ى نظام �صويف���تCSP، التي 
نظمه���ا م�رشف البحرين املركزي بالتعاون 
مع �رشك���ة �صويفت، بتاري���خ 24 اأغ�صط�س 
2017 ، حي���ث �صّلط���ت الور�ص���ة ال�ص���وء 
على اأهمي���ة اجلانب الأمني عل���ى م�صتوى 
املوؤ�ص�صات وعل���ى م�صتوى القطاع ب�صكل 

عام.
وذكر بي���ان �صادر اأم�س اأن »الربنامج 
ت�صم���ن اإط���ار عم���ل مت تقدمي���ه الع���ام 
املا�ص���ي لتمكن املوؤ�ص�ص���ات من تعزيز 
البني���ة  يف  الرقابي���ة  الأمني���ة  ال�صواب���ط 
التحتي���ة لتكنولوجي���ا املعلوم���ات، وذلك 
به���دف ف�ص���ل النظ���م الهام���ة )مثل نظم 
الدف���ع( ع���ن بيئ���ة العم���ل العام���ة ل���دى 
املوؤ�ص�صة«.وا�ص���اف »يغطي ذل���ك اأي�صاً 
اجلوان���ب الأخ���رى الهامة مث���ل املحافظة 
على تن�صي���ب التحديث���ات الأمنية لنظام 
ال�صويف���ت، وحماي���ة بيان���ات الدخول اإلى 
النظ���ام با�صتخ���دام عملي���ات حتقق ذات 
عوام���ل متع���ددة، وتفعي���ل اآلي���ات اإنذار 
فورية يف ح���ال اكت�صاف اأن�صطة غري م�رشّح 
لها )مثل الدخول اإلى النظام خارج اأوقات 
اأو اأي���ام العم���ل املعتادة(. كم���ا �صي�صاعد 

ه���ذا الربنام���ج يف حت�ص���ن عملي���ة تبادل 
املعلومات ب���ن املوؤ�ص�صات العاملة على 
ذات  الأدوات  تعزي���ز  وبالت���ايل  النظ���ام 
ال�صلة به فيما يتعل���ق بالعمالء اإلى جانب 

ال�صتعداد لأطر عمل التدقيق«.
واأو�صح البيان »قامت �رشكة �صويفت 
اأف�ص���ل  بعر����س  العم���ل  ور�ص���ة  خ���الل 
املمار�ص���ات اخلا�ص���ة باكت�ص���اف ح���الت 
الحتي���ال )مث���ل الإبالغ ع���ن املخاطر التي 
ميك���ن اأن ت�صل���ط ال�ص���وء عل���ى التدف���ق 
الكبري للر�صائل اأو غري العادي اأو الأطراف 
املقابلة حديثة التاأ�صي�س(، بالإ�صافة اإلى 
عر�س �صجّل )اعرف عميلكKYC( وتعزيز 
الدعم من قبل مزودي اخلدمة اخلارجين«.

وق���ال مدي���ر اإدارة تقني���ة املعلومات 
ل���دى امل����رشف املركزي ورئي����س جمموعة 
امل�صتخدم���ن لنظام �صويفت يف البحرين، 
يو�ص���ف الفا�ص���ل »تعترب عملي���ة اللتزام 
بتو�صيات برنامج CSP م�صوؤولية م�صرتكة 
م���ن قب���ل امل�صتخدم���ن، والت���ي �صتعزز 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لدى 
كل موؤ�ص�ص���ة، وبالتايل فاإن ذلك لن يوؤدي 
اإلى زيادة م�صت���وى الأمن يف تدفق ر�صائل 
الدفع املهمة فح�صب، بل انه �صيعزز اأي�صاً 
م���ن م�صت���وى مناف�ص���ة البحري���ن يف جمال 

اأنظمة الدفع على امل�صتوى الإقليمي«.

اخل���رب - احت���اد الغ���رف: ينطل���ق 
معر����س الت�صميم والأزي���اء والعالمات 
التجاري���ة بعن���وان »ظ���الل اأنيق���ة« يف 
الف���رتة م���ن 13-16 �صبتم���رب اجلاري 
بفن���دق املوفنبيك اخل���رب، وذلك حتت 
رعاي���ة اأم���ري املنطقة ال�رشقي���ة �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري �صع���ود بن نايف 

بن عبدالعزيز اآل �صعود.  
وينظ���م احت���اد غ���رف دول جمل�س 
املعر����س  ه���ذا  اخلليج���ي  التع���اون 
دعًم���ا ل���رواد الأعم���ال واإمياًن���ا باأهمية 
م�صاركته���م فعالياته���م للوقوف على 
اأب���رز التحدي���ات الت���ي تواجهه���م من 

الوجوه ال�صابة من اجلن�صن.
و�صي�ص���ارك يف املعر�س م�صممون 
م���ن داخ���ل دول جمل����س  وم�صمم���ات 
التع���اون اخلليج���ي وخارجه���ا وبع����س 
واأو�ص���ح  ميدي���ا.  ال�صو�ص���ل  م�صاه���ري 
الأمن العام لحتاد غ���رف دول جمل�س 
التع���اون اخلليجي عبدالرحي���م نقي اأنه 
حتقيًقا لروؤية اململكة 2030 يف حتقيق 
فر�س طموح���ة وتناف�صية لأبناء الوطن 
ودع���م ري���ادة الأعم���ال وتق���دمي وجوه 
�صاب���ة ل�صناع���ة اقت�صادي���ة و�صياحية 
اأك���رث احرتافية، فقد عم���د احتاد غرف 
اإقام���ة  عل���ى  التع���اون  جمل����س  دول 

ه���ذا املعر����س ودعمه وت�صخ���ري كافة 
الإمكان���ات ليظه���ر احل���دث بال�ص���ورة 
املنا�صبة، خا�صة اأن الحتاد اأوكل مهمة 
تنفي���ذ املعر����س لإح���دى املوؤ�ص�صات 
املخت�صة يف هذا املجال، والتي متتلك 
خ���ربة وا�صع���ة يف تنفيذ ه���ذا النوع من 
املعار�س. ودعا نقي كافة رواد الأعمال 
واملبدع���ن م���ن ال�صب���اب وال�صاب���ات 
م���ن امل�صمم���ن واملبدع���ن وكذل���ك 
الباحث���ن ع���ن العالم���ات التجاري���ة يف 
الأزياء والت�صاميم للم�صاركة واحل�صور 
يف ه���ذا احل���دث من كاف���ة دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

• فيليب نوريه	

• عبدالرحيم نقي 	

�ملحرر �لقت�سادي

�أمل �حلامد



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 

السادة اصحاب شركة اورجن ميديا جروب او ام جي ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 66168  طالبني تغيير االسم التجاري  للفرع الثالث من شركة اوراجن ماركتنغ 

كونسولتنغ ذ.م.م الى اوراجن للجرافيك ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر االعالن.

القيد: 66168
التاريخ :2017/08/9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2017

 بشان تغيير االسم التجاري  للفرع الثالث لشركة اورجن ميديا جروب او ام  جي ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها   

السيد /عبد العلي عبد النبي جعفر شمس املصفي القانوني لشركة ترندز 

لالوراق املالية ذ.م.م املسجلة  مبوجب القيد رقم 93229 طالبا إشهار انتهاء أعمال 

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001.

التاريخ :07/09/2017
قيد :93229

   وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )9914( لسنة 2017

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السادة  اصحاب مؤسسة غذاء دوت كوم للوجبات الصحية والتموين ملالكها 

محمد علي خليل ابراهيم مكي
  املسجلة مبوجب القيد رقم 2-97581 طالبني تغيير االسم التجاري

من: غذاء دوت كوم للوجبات الصحية والتموين
إلى:غذاء للوجبات الصحية والتغذية الوقائية

GHEDAA HEALTHY MEALS & PREVENTIVE NUTRITION
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 اعالن بشان تغيير االسم التجاري  

 ملؤسسة غذاء دوت كوم للوجبات الصحية والتموين

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها 
السيد جليله علي محسن العلوي املالك ل برايدل بيل بوتيك )مؤسسة فردية(  
واملسجلة مبوجب القيد رقم 43991 بطلب حتويل املؤسسة الفردية الى شركة 
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5.000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
 عمار عبد اخلليل عبد الرسول علي مكي

بسمة السيد عباس احمد العلوي
وليد ناجي محمد عبد القوي

القيد: 43991
التاريخ: 2017/08/17

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة 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 
السادة اصحاب شركة مقهى زيزينيا بلس ش.ش.و ملاكلتها مقهى ليالي زيزينيا 

ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 59003 طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة مقهى زيزينيا بلس ش.ش.و ملاكلتها مقهى ليالي زيزينيا ذ.م.م

  إلى: كود 338 كافيه ش.ش.و ملالكتها مقهى ليالي زيزينيا ذ.م.م
 فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر االعالن.

القيد: 59003 - التاريخ: 2017/09/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )148933( لسنة 2017
 بشان تغيير االسم التجاري لشركة مقهى زيزينيا بلس ش.ش.و 

ملاكلتها مقهى ليالي زيزينيا ذ.م.م

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السيد 

مهند علوي السيد امني العلوي املالك ل العلوي لتكنلوجيا االسنان )مؤسسة 

فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 50476 يطلب حتويل املؤسسة املذكورة الى 

شركة الشخص الواحد براسمال وقدره 100000 دينار بحريني فعلى كل من لديه 

اي اعتراضه الى االدارة التسجيل مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض 

خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

 بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد

 بناء على قرار الشركاء في ريو سان سبا للتجميل البحرين ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 89982 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/ محمد عادل علي حسن املدني   

كمصفي للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي:
املصفي: محمد عادل علي حسن املدني   

الهاتف: 33370899

الصناعة والتجارة والسياحة
 اعالن بحل وتصفية

 شركة  شركة ريو سان سبا للتجميل البحرين ذ.م.م 
سجل جتاري رقم 89982

لشركة هاكان لبيع نظير رسم او على اساس شركة تضامن لصاحبها سمير عبد اهلل 
وشريكته تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب لشركة هاكان لبيع نظير رسم او على اساس شركة تضامن لصاحبها 

سمير عبد اهلل وشريكته املسجلة مبوجب القيد رقم 108663 طالبني تغيير االسم 
التجاري  للفرع الثالث 

من: لشركة هاكان لبيع نظير رسم او على اساس شركة تضامن
لصاحبها سمير عبد اهلل وشريكته

الى: شركة هاكان النشطة املكاتب الرئيسة او االدارية تضامن لصاحبها سمير عبد اهلل 
وشريكته

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر االعالن

القيد: 108663 - التاريخ :2017/08/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2017
 بشان تغيير االسم التجاري 
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وق���ال ه���ذا الكي���ان الع�سك���ري يف بي���ان 
“يحث جي�ش اإنق���اذ روهينغا اأراكان بحزم كل 
الأطراف املعنية اإل���ى ا�ستئناف عملية تقدمي 
املتاأثري���ن  جلمي���ع  الإن�ساني���ة  امل�ساع���دات 
بالأزم���ة، مهم���ا كان���ت خلفيته���م العرقية اأو 

الدينية، خالل فرتة وقف اإطالق النار”.
امل�سل���م  الروهينغ���ا  �سع���ب  اأن  يذك���ر 
يقي���م يف اأرا�س���ي ولية راخني الت���ي ي�سميها 
الروهينغ���ا )اأراكان( الواقع���ة غ���رب ميامن���ار 
ذات الغالبي���ة البوذية، وتعترب �سلطات البالد 
ال�س���كان الروهينغ���ا “مهاجرين غري �رشعيني” 
ج���اوؤا من بنغالد�ش املج���اورة، وترف�ش حقهم 
يف املواطن���ة، وذلك يف الوق���ت الذي ي�رش فيه 
الروهينغ���ا على اأنهم �س���كان اأ�سليون يف هذه 

املنطقة.
وت�سه���د ولي���ة راخ���ني نزاع���ات م�ستمرة 
امل�سلم���ني  ب���ني  عن���ف  باأعم���ال  مرتافق���ة 

والبوذيني على مدى العقود املا�سية.
وازداد الو�س���ع يف راخ���ني )اأراكان( توترا 
ب�سكل ح���اد منذ ي���وم 25 اأغ�سط����ش املا�سي 

عل���ى خلفي���ة تنفي���ذ مئ���ات امل�سلح���ني م���ن 
“جي����ش اإنقاذ روهينغا اأراكان”، الذي ت�سنفه 
ال�سلطات امليامنارية تنظيما اإرهابيا، هجمات 

على 30 موقعا لل�رشطة.
واأدى ذلك اإلى ا�ستعال مواجهات واأعمال 
عن���ف بني اجلانبني اأودت بحياة 414 �سخ�سا، 

من بينه���م 350 قتيال م���ن الروهينغا، ح�سب 
املعطيات الر�سمية، واأ�سفرت عن ت�رشيد اأكرث 
م���ن 250 األفا اآخرين، ي�سع���ى بع�سهم للفرار 

اإلى بنغالد�ش، ولكن جي�ش ميامنار يتعقبهم.
ويعتقد اأن ع�رشات الآلف ممن ل يزالوا يف 
ولي���ة راخني هم يف طريقه���م اإلى الفرار هربا 
من حرق الق���رى وحمالت اجلي����ش وممار�سات 
اإثني���ة )بوذي���ة(، يتهمه���ا لجئ���و  ع�ساب���ات 
الروهينغا مبهاجم���ة املدنيني وحما�رشتهم يف 
اله�س���اب وجعلهم من دون طعام وماء وماأوى 

ورعاية طبية.
وطالبت بنغالد�ش ميامنار )بورما �سابقا( 
بوقف الهجرة عرب تاأمني “منطقة اآمنة” داخل 

البالد للروهينغا النازحني.
واأعلن���ت �سلط���ات ميامنار، ال�سب���ت، اأنها 
�ستقيم خميمات مل�ساعدة النازحني من طائفة 
الروهينغ���ا يف ولي���ة راخ���ني )ي�سميها م�سلمو 
الروهينغ���ا ب���اأراكان( يف اأول حت���رك حلكوم���ة 
ميامنار من اأجل م�ساع���دة هذه الطائفة، ياأتي 
بعد 16 يوما من اأعمال العنف �سد الروهينغا.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(

قتلى با�ستباكات بني ميلي�سيات احلوثي وقوات �سالح
ع���دن - وكالت: قتل 10 م�سلحني يف ا�ستباكات اندلعت بني ميلي�سيات احلوثي واآخرين موالني 
للرئي�ش ال�سابق علي عبداهلل �سالح اإثر خالف اندلع بينهما يف مديرية حريب القرامي�ش احلدودية بني 

ماأرب و�سنعاء.
وبح�س���ب م�سادر حملي���ة فاإن امل�سلحني احلوثي���ني يقودهم �سامل هادي، فيم���ا يقود امل�سلحني 

املوالني ل�سالح حم�سن ذياب وهو ع�سو يف حزب املوؤمتر ال�سعبي العام.
يذكر اأن مقاتالت التحالف العربي ا�ستهدفت تعزيزات للطرفني بالقرب من منطقة املواجهات.

واأعل���ن ح���زب الرئي�ش اليمني ال�سابق علي عب���داهلل �سالح، رف�سه للق���رارات ال�سادرة من جماعة 
احلوثيني، والتي اأق�سوا فيها قيادات موالية للحزب من احلكم.

وق���ال م�س���در م�سوؤول يف حزب املوؤمتر بزعامة �سالح اإن “الق���رارات ال�سادرة من رئي�ش املجل�ش 
ال�سيا�س���ي الأعلى ليلة ال�سب���ت، وبع�ش القرارات الت���ي �سدرت قبلها، مل يقره���ا املجل�ش ال�سيا�سي 

الأعلى ومل تعر�ش عليه”.
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أربيل - اف ب: 

دعا الأم����ني العام للجامع����ة العربية 
اأحمد اأبو الغيط رئي�����ش اإقليم كرد�ستان 
م�سع����ود البارزاين اإل����ى تاأجيل ال�ستفتاء 

واإجراء حوار مع بغداد برعاية دولية.
وذكرت رئا�س����ة اإقليم كرد�ستان يف 
بي����ان، اأن البارزاين اأو�سح لأبي الغيط اأن 
ه����و قرار �سع����ب كرد�ستان  “ال�ستفتاء 

والقوى ال�سيا�سية يف الإقليم”.
واأ�سار اإل����ى اأن “التجربة الفا�سلة يف 
املراح����ل املختلفة، وعدم تطبيق ال�رشاكة 
والد�ست����ور والتفاقات، ت�سببا يف فقدان 
الثق����ة بني اإقلي����م كرد�ست����ان والعراق” 
لفت����اً اإل����ى اأن “ال�ستفت����اء �سيج����رى يف 
موع����ده”. وي����زور الأمني الع����ام للجامعة 
العربية، العراق يف اإطار امل�ساعي العربية 

لتاأجيل موعد ال�ستفتاء الكردي. 

لندن - بي بي سي:

 اأ�سي���ب 3 اأ�سخا����ش ام�ش الأحد 
جراء حادث طعن داخل كني�سة يف حي 
اأ�سط���ون، الواق���ع يف اإح���دى �سواحي 

مدينة برمنغهام الربيطانية.
واأعلن���ت �رشط���ة مقاطع���ة وي�ست 
ميدلن���دز يف بي���ان له���ا ع���ن اعتقال 
املهاجم، وهو رج���ل يف �سن 46 عاما، 
بينم���ا مت نق���ل اأح���د امل�سابني )33 
عاما( اإلى امل�ست�سفى وحالته م�ستقرة. 
واأكدت ال�رشطة اأن امل�سابني الآخرين 
تعر�س���ا جل���روح خفيف���ة يف اأيديهما 

حني حاول الت�سدي للمعتدي.
الأولي���ة،  التحقيق���ات  واأظه���رت 
ح�سب بيان ال�رشطة، اأن �سحية الهجوم 
يك���ن  ومل  للمهاج���م،  معروف���ا  كان 

العتداء ع�سوائيا.
جت���در الإ�س���ارة اإل���ى اأن اململكة 
املتح���دة �سه���دت من���ذ بداي���ة العام 
اجلاري �سل�سلة هجمات اإرهابية اأودت 
باأرواح الع�رشات من مواطنيها، اأكربها 
ملع���ب  داخ���ل  النتح���اري  التفج���ري 

مبدينة مان�س�سرت، واعتداء ج�رش لندن.

مدريد - دب أ: 

مبداهم���ة  اإ�سب���اين  قا����ش  اأم���ر 
اإقليمية  مطبعة ومكتب���ني ل�سحيف���ة 
يف  حتقي���ق  �سم���ن  كتالوني���ا،  يف 
لإج���راء  التح�سريي���ة،  ال�ستع���دادات 
الإقلي���م  انف�س���ال  ح���ول  ا�ستفت���اء 
املزده���ر، الأمر الذي تعت���ربه مدريد 
يف  حمكم���ة  وقال���ت  قان���وين.  غ���ري 
بر�سلونة، اإن مداهم���ات ال�رشطة متت 
يف بلدتي فاي�ش وكون�ستانتي جنوبي 
الإقلي���م. كم���ا ذك���رت املحكم���ة، اأن 
املداهم���ات جاءت �سمن حتقيق فيما 
يحتم���ل اأن يك���ون ع�سيان���ا ومراوغة 
واختال�س���ا لالأم���وال العام���ة من جانب 
واأوردت  كتالوني���ني.  م�سوؤول���ني 
�سحيفة “اإل فالين�ش” الكتالونية اأن 
“4 م���ن عنا�رش احلر����ش الأهلي دخلوا 
�سحيفتن���ا”، واأ�سافت اأن “التفتي�ش 
مت بع���د �ساع���ات من تفتي����ش مماثل 
ل�رشك���ة اإندوغ���راف” املتخ�س�س���ة يف 
الطباعة ومقرها يف بلدة كون�ستانتي.

وكان الق�س���اء الإ�سباين قد حكم 
ب���اأن ال�ستفتاء غري د�ست���وري. اإل اأن 
الزعي���م الكتالوين “اآرتر مار” حذر من 

اأي حماولة لعرقلة عملية الت�سويت.
وقد رف�ست املحكمة الد�ستورية 
يف ال�سابق ال�سم���اح بتنظيم ا�ستفتاء 

ر�سمي على النف�سال.

سول - وكاالت:

 اأ�س���اد الزعيم الك���وري ال�سمايل 
كيم جونغ اأون، بجه���ود علماء وخرباء 
بالده النوويني الذين �ساهموا باإجناح 
التجربة النووية الأخرية، واأوعز اإليهم 

بتطوير ال�سالح النووي.
ودع���ا الزعي���م الك���وري ال�سمايل 
اأي�سا العلماء واملهند�سني النوويني 
�إل���ى تو�شيع �لن�ش���اط �لعلمي من �أجل 
تعزيز قوات بالده النووية، موؤكدا اأن 
اختب���ار القنبل���ة الهيدروجينية الأخري 
ه���و انت�س���ار عظيم لل�سع���ب الكوري 

ال�سمايل.
جاء ذلك، اأثناء ماأدبة غداء اأقيمت، 
م�ساء ال�سبت، مبنا�سبة الذكرى ال�69 
لتاأ�سي����ش كوري���ا ال�سمالي���ة، وعل���ى 
�رشف العلم���اء واملهند�سني النوويني 
الذين �ساركوا يف اإجراء اختبار القنبلة 
الهيدروجيني���ة الأخ���ري، الت���ي ميكن 
حتميلها على �س���اروخ بالي�ستي عابر 

للقارات.
وكان���ت كوريا ال�سمالي���ة اأعلنت، 
يوم 3 �سبتمرب، عن جناح اختبار قنبلة 

هيدروجينية.

بيروت - رويترز: 

قال م�سدر ع�سكري يف �سيدا جنوبي 
لبنان، اأم�ش الأحد، اإن الطريان الإ�رشائيلي 
خرق جدار ال�سوت فوق املدينة، مما اأدى 

اإلى �سماع �سوت قوي اأ�سبه بالنفجار.
اأ�سيب �سكان مدينة �سيدا اللبنانية، 
بحالة من الفزع بعد �سماع دوي انفجارين 
يف، فيم����ا تبني اأن ال�سب����ب هو خرق حاجز 
ال�سوت نتيجة حتليق منخف�ش للطريان 
الإ�رشائيل����ي. ونقلت روي����رتز عن اجلي�ش 
اللبناين قوله اإنه كثريا ما تدخل طائرات 
حربي����ة اإ�رشائيلية الأج����واء اللبنانية، لكن 
قلم����ا تطري عل����ى ارتف����اع منخف�ش بهذا 
ال�س����كل، فيما مل ي����رد تعليق من اجلي�ش 

الإ�رشائيلي، حتى الآن.
واأو�س����ح الإع����الم احلرب����ي، التابع ل� 
اإط����ار املن����اورات  اأّن����ه يف  “ح����زب اهلل”، 
الع�سكري����ة الت����ي يجريها الع����دو �سمال 
فل�سطني املحتلة، خرقت طائرات العدو 
ج����دار ال�س����وت يف اأج����واء مدين����ة �سيدا 

ومنطقة الزهراين.

القاهرة - رويترز:

جني����ب  حمم����د  قاع����دة  يف  ب����داأت   
الع�سكري����ة امل�رشية اأم�ش الأحد، مناورات 
امل�رشي����ة   ”2017 ال�ساط����ع  “النج����م 
ت�ستم����ر  الت����ي  امل�سرتك����ة،  الأمريكي����ة 
حت����ى 20 �سبتمرب اجل����اري. وعلى هام�ش 
املناورات، �سيج����ري تنظيم ندوة، لتبال 
الآراء ووجهات النظر املتعلقة بالق�سايا 
الدولي����ة،  ال�ساح����ة  يف  ال�سرتاتيجي����ة 
واجلهود املبذولة يف �سوء ال�سرتاتيجية 

امل�رشية ال�ساملة ملكافحة الإرهاب.
و�ست�سم����ل املناورات يف ه����ذا العام 
اأي�س����ا، تنفي����ذ م�����رشوع لتدري����ب مراك����ز 
قي����ادة م�سرتكة لعنا�رش هيئ����ات القيادة 
من اجلانب����ني با�ستخ����دام الكمبيوترات، 
و�سيرتك����ز فيه����ا العم����ل عل����ى مكافحة 

التهديدات املختلفة.
ومت تنفيذ مناورات “النجم ال�ساطع” 
على مدار 12 دورة �سابقة بدءا من العام 
1981 وحت����ى الع����ام 2009، و�سارك����ت 

فيها دول عدة بالقوات وباملراقبني.

مقديشو - رويترز:

 اأعلن���ت ال�رشطة ال�سومالية و�سكان 
اأن 6 اأ�سخا�����ش عل����ى الأقل قتل����وا، اأم�ش 
الأح����د، بعدم����ا فج����ر انتح����اري نف�س����ه يف 
مطع����م جم����اور ملكت����ب م�س����وؤول كب����ري 
مقدي�س����و  �سم����ايل  بلدوي����ن  مدين����ة  يف 
بو�سط ال�سومال. وتبن����ت حركة ال�سباب 
املت�س����ددة املرتبط����ة بتنظي����م القاعدة 
م�سوؤوليته����ا ع����ن الهج����وم. وق����ال رائد 
ال�رشط����ة، ح�سني عثمان، ل����� “رويرتز” من 
بلدوي����ن “قت����ل 6 اأ�سخا�ش عل����ى الأقل 
واأ�سي����ب ع����دة اأ�سخا�����ش اآخ����رون. فج����ر 

انتحاري نف�سه يف مطعم”.
وذك����رت ال�رشطة و�سكان اأن النفجار 
ال����ذي وق����ع بعد ظه����ر الأح����د بالتوقيت 
املحل����ي كان جم����اورا ملقر حاك����م اإقليم 
هريان، والذي كان يعقد اجتماعا بداخله.

وق����ال املتح����دث با�س����م العملي����ات 
الع�سكري����ة حلرك����ة ال�سب����اب، عبدالعزيز 
اأبو م�سعب “نق����ف وراء الهجوم عند مقر 

حاكم هريان. هناك قتلى وجرحى.

 اأبو الغيط يدعو لتاأجيل 
ا�ستفتاء كرد�ستان العراق

 بريطانيا

 إسبانيا

 كوريا الشمالية 

طعن 3 اأ�سخا�ش 
بكني�سة بربمنغهام

حملة مداهمات لوقف 
ا�ستفتاء كتالونيا

كيم جونغ يوعز 
بتطوير ال�سالح النووي

 الطريان الإ�رشائيلي يخرتق 
جدار ال�سوت فوق لبنان

 بدء مناورات “النجم 
ال�ساطع” امل�رشية الأمريكية

 هجوم انتحاري يقتل 6 
اأ�سخا�ش و�سط ال�سومال
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اجلي�ش ال�ضوري و “ق�ضد” ي�ضيقان اخلناق على “داع�ش”

اجلبري: نريد و�ضوحا وجدية من قطر ووقف دعم الإرهاب

ميامنار ترف�ش مبادرة “جي�ش اإنقاذ روهينغا اأراكان” باإعالن الهدنة

املر�سد: مقتل 17 مدنيا بغارات رو�سية على دير الزور 

رو�سيا ترحب بالو�ساطة الكويتية وت�سدد على وحدة جمل�ش التعاون 

وقال املر�س���د ال�سوري حلق���وق الإن�سان 
الذي يراق���ب احلرب اإن 17 مدني���ا على الأقل 
قتلوا يف غارات جوية رو�سية يف دير الزور اأم�ش 

الأحد.
وقل�ست الهجم���ات وجود “داع�ش” يف اآخر 
معقل رئي�سي له يف �سوريا يف مناطق قريبة من 
�حل���دود مع �لعر�ق. وتعر�ض �لتنظيم ل�شغوط 
منذ اأن فقد املو�سل معقله الرئي�ش يف العراق 
هذا العام وحتا�رشه قوات �سوريا الدميقراطية 

يف الرقة معقله ال�سابق يف �سوريا.
وم���ا زال التنظي���م املت�س���دد ي�سيطر على 
مناط���ق كث���رية يف حمافظة دير ال���زور ون�سف 
املدين���ة ف�سال ع���ن جيب قرب حم����ش وحماة 

باجتاه الغرب وي�سن هجمات م�سادة.
وبع���د تق���دم الق���وات اأم�ش الأح���د مل يعد 
يف�س���ل بني الق���وات املدعومة م���ن الوليات 
املتح���دة وقوات احلكوم���ة ال�سورية املدعومة 
م���ن رو�سي���ا �س���وى 15 كيلوم���رتا تقريبا من 

الأرا�سي ونهر الفرات يف دير الزور.
ومعظم اأرا�سي �سمال ����رشق �سوريا �رشقي 
نه���ر الف���رات ت�سيط���ر عليه���ا ق���وات �سوريا 
الدميقراطية التي تهيمن عليها قوات وحدات 
حماي���ة ال�سع���ب الكردي���ة. وت�سيط���ر القوات 
احلكومي���ة ال�سورية وحلفاوؤها على نحو متزايد 
عل���ى الأرا�س���ي املتبقية الت���ي ي�سيطر عليها 

التنظيم املت�سدد اإلى الغرب.
واأ�ساف���ت وحدة الإع���الم احلربي اأن قوات 
حكومي���ة التقت بالقوات الت���ي كانت موجودة 
بالفع���ل يف دي���ر الزور عن���د مدخ���ل البانوراما 
لت�سيط���ر بذلك على الطريق بالكامل لأول مرة 

منذ �سنوات.
وكان اجلي�ش ال�سوري وحلفاوؤه املدعومون 
من اإي���ران ومن بينه���م ح���زب اهلل اللبناين قد 
اأنهوا الأ�سبوع املا�سي ح�سارا فر�سه “داع�ش” 
منذ 3 �سنوات على جيب ت�سيطر عليه احلكومة 

يف دير الزور وقاعدة جوية جماورة.
وب���ث التلفزيون الر�سمي ال�سوري لقطات 

ل�شب���اط �شوريني كان �لتنظي���م يحا�رصهم يف 
دير الزور منذ 2014 وه���م يحيون قادتهم يف 

تاأثر.
وق���درت الأم���م املتح���دة اأن نح���و 93 األف 
�سخ�ش يعي�س���ون يف ظروف “�سعب���ة للغاية” 
باملناط���ق اخلا�سعة ل�سيط���رة احلكومة يف دير 
ال���زور ويح�سل���ون عل���ى اإم���دادات ت�سقطه���ا 

طائرات على القاعدة اجلوية.
ومتكنت القوات احلكومي���ة وحلفاوؤها من 
الرتكي���ز على قت���ال “داع�ش” يف ����رشق �سوريا 
بع���د اأن �سيطرت على العدي���د من املناطق يف 

الغرب من معار�سني.

واأ�س���ار اجلبري اإل���ى اأن املطال���ب الثالثة ع�رشة 
الت���ي طرحتها الدول الأرب���ع )ال�سعودية والإمارات 
وم����رش والبحري���ن( تتوافق م���ع القوان���ني الدولية 
الداعية اإلى مكافح���ة الإرهاب، وعدم متويله وعدم 
ن�رش الكراهي���ة واحل�ش عليها، وا�ست�سافة اأ�سخا�ش 
متطرف���ني واإرهابي���ني، وع���دم التدخ���ل يف �سوؤون 
الدول الأخ���رى. واأو�سح اجلب���ري اأن اأزمة قطر تعود 
اإل���ى اأكرث من 20 عاما، واأنها كان���ت نتيجة �سيا�سة 
الأن�سط���ة  ومتوي���ل  دع���م  يف  العدواني���ة  الدوح���ة 
الإرهابية، ويف الع���ام 2013 التزمت الدوحة بوقف 
اأن�سطتها الداعمة لالإرهاب، وعدم التدخل يف �سوؤون 
ال���دول الأخ���رى، لك���ن دون اللتزام به���ا من طرف 
الدوح���ة. واأ�س���اف الوزير ال�سع���ودي “لذلك قامت 
ال���دول الداعي���ة ملكافحة الإره���اب باتخاذ خطوات 

لإجبار قطر على اللتزام بتلك اخلطوات”.
ون���وه اجلبري اإلى اأنه يجب عل���ى قطر اأن تدرك 
اأن �سيا�سياته���ا مرفو�س���ة م���ن جمي���ع دول العامل، 

قائ���ال “اإنه ل توج���د دول���ة تر�سى بدع���م الإرهاب 
ومتويله، اأو التحري�ش على الكراهية، اأو التدخل يف 
�سوؤونها، اأو اأن ت�ست�سيف دولة جماعات واأ�سخا�ش 

اإرهابيني”. م���ن جانبه، قال وزير اخلارجية الرو�سي 
�سريغي لفروف “نبحث عن اآف���اق جديدة للتعاون 
ب���ني رو�سي���ا وال�سعودية”، م�سرياً اإل���ى اأن مو�سكو 

تدع���م جهود الو�ساطة التي يقوم بها اأمري الكويت 
حل���ل اأزمة قطر. و�سدد وزير اخلارجية الرو�سي على 
اأن جمل�ش التعاون اخلليجي “اآلية مهمة حلل العديد 

من الق�سايا ويجب احلفاظ عليه”.
واأع���رب لفروف ع���ن اأمل���ه يف اأن توؤتي جهود 

الو�ساطة احلالية ثمارها يف اأزمة اخلليج.
ويف ال�س���اأن ال�س���وري، اأ�س���ار اجلب���ري اإل���ى اأن 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة توؤيد اإقام���ة مناطق 
خف�ش الت�سعي���د يف �سوريا وتتطلع لب���دء العملية 
ال�سيا�سي���ة.  واأ�س���اف اأن اململك���ة ترح���ب مبوقف 
رو�سي���ا فيم���ا يتعل���ق بالأزم���ة اليمنية، موؤك���داً اأن 
مواق���ف ال�سعودية ورو�سي���ا يف الق�سايا الإقليمية 
متطابقة. وقال اجلب���ري اإن اإدارة الرئي�ش الأمريكي 
دونالد ترامب، ت�سع���ى لتقدمي اأفكار جديدة لدفع 

عملية ال�سالم الفل�سطينية - الإ�رشائيلية.
من جهته، قال لفروف اإن اإقامة مناطق خف�ش 

التوتر يف �سوريا يعزز فر�ش حل الأزمة.

• مقاتالن من قوات �سوريا الدميقراطية	

•  عادل اجلبري و�سريغي لفروف يف موؤمتر �سحايف	

•  اأفراد من �سعب الروهينغا ينالون طعاما من منظمة اإغاثة يف بنغالد�ش	

بيروت - رويترز:

 �سيقت القوات احلكومية ال�سورية وقوات تدعمها الواليات املتحدة اخلناق على “داع�ش” يف 

هجومني منف�سلني على املت�سددين يف حمافظة دير الزور ب�سرق �سوريا اأم�س االأحد.

اإىل  و�سل  اإن��ه  وعربا  اأك���رادا  مقاتلني  ي�سم  ال��ذي  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  وق��ال حتالف 

املنطقة ال�سناعية يف دير الزور على م�سافة ب�سعة كيلومرتات من املدينة بعد اأن �سن عمليات يف 

املنطقة يف االأيام القليلة املا�سية.

 وقالت وحدة االإعالم احلربي التابعة مليلي�سيات “حزب اهلل” اللبنانية اإن القوات احلكومية 

اإي��ران وبغطاء جوي رو�سي تقدموا يف الوقت نف�سه من جهة  ال�سورية وحلفاءها املدعومني من 

الغرب لي�سيطروا بالكامل على الطريق ال�سريع بني دم�سق ودير الزور.

جدة - وكاالت:

والدول  الريا�س  اأن موقف  االأح��د،  اأم�س  ال�سعودي عادل اجلبري،  اأكد وزير اخلارجية   

الداعية ملكافحة االإرهاب، مل يتغري ب�ساأن اأزمة قطر، م�سريا اإىل �سرورة اأن تو�سح الدوحة 

موقفها ب�سكل جدي. وقال اجلبري يف موؤمتر �سحايف م�سرتك مع وزير اخلارجية الرو�سي، 

ت�ستجيب  حتى  قطر  اأزم���ة  م��ن  مبوقفها  تتم�سك  ال�سعودية  اإن  ج��دة  يف  الف���روف  �سريغي 

ب�ساأن  ال��دويل،  املجتمع  االإره��اب ومطالب  ملكافحة  الداعية  العربية  ال��دول  الدوحة ملطالب 

مبكافحة االإرهاب ودعم متويله.

نايبيداو - وكاالت:

 رف�ست حكومة ميامنار، ام�س االأحد، مبادرة “جي�س اإنقاذ روهينغا اأراكان” باإعالن هدنة 

بني اجلانبني لتوفري اإمكانية اإي�سال م�ساعدات اإن�سانية اإىل �سحايا االأزمة غرب البالد.

واأكدت رئي�سة وزراء ميامنار اأون �سان �سو ت�سي، عرب �سفحة مكتبها االإعالمي يف “تويرت” 

اأن �سيا�سة بلدها ال تت�سمن “اإجراء مفاو�سات مع االإرهابيني”.

واأعلن “جي�س اإنقاذ روهينغا اأراكان”، م�ساء ال�سبت، من طرف واحد عن وقف اإطالق النار 

غرب ميامنار ملدة �سهر واحد، اعتبارا من يوم اأم�س االأحد.

11 األف جواز �سفر �سوري فارغ بحوزة “داع�ش”
ذك���رت  ب:  ف  اأ   - فرانكف���ورت 
�سحيف���ة “بيل���د ام �سونت���اغ” الملاني���ة 
اأم�ش الحد ان �سلط���ات برلني تعتقد ان 
“داع�ش” ا�ستولى على اكرث من 11 األف 
جواز �سف���ر �سوري فارغ وميك���ن ا�سافة 

تفا�سيل عن افراد فيها.
ونقل���ت ال�سحيف���ة عن وثائ���ق �رشية 
لل�رشط���ة الحتادي���ة ووزارة الداخلي���ة ان 
املحققني و�سع���وا لئحة بارقام جوازات 

�سفر فارغ���ة طبعتها ال�سلطات ال�سورية، 
مو�سحة ان هذه اجل���وازات ت�سكل اوراق 
ثبوتية ا�سلي���ة ميكن ملوؤه���ا بتفا�سيل 

�سخ�سية.
ويف املجم���وع تق���ول اجه���زة الم���ن 
الملاني���ة ان 18 األ���ف ج���واز �سفر �رشقت 
من مق���ار للحكومة ال�سوري���ة بينها اآلف 
ا�سبح���ت يف ح���وزة جمموع���ات اخرى غري 

“داع�ش”.

طراد إيراني يزعم أنه وجه تحذيرا لسفينة حربية أميركية

ك�سف���ت �سحيفة “�سنداي تلغراف” الربيطانية، ام����ش الأحد، يف تقرير خا�ش، نقالً عن م�سوؤولني يف 
احلكومة الربيطانية، عن اأن اإيران �ساعدت كوريا ال�سمالية “�رشاً” يف �سناعة القنبلة النووية.

وتق���ول ال�سلط���ات الربيطاني���ة اإن التط���ور املفاجئ ال���ذي طراأ على مل���ف ال�سالح الن���ووي بكوريا 
ال�سمالية، قد يكون نتج عن م�ساعدة �رشية قدمتها طهران اإلى بيونغ يانغ.

واأك���د امل�سوؤول���ون يف احلكومة الربيطاني���ة يف حديث خا�ش ل�سحيفة “تلغ���راف” اأن وزارة اخلارجية 
�رشعت بالتحقيق يف امل�ساعدات املحتملة املقدمة من اإيران ورو�سيا اإلى كوريا ال�سمالية.

ويوؤك���د امل�سوؤول���ون الربيطانيون اأن كوريا ال�سمالية ل ميكنها احل�س���ول على هذا التطور من دون 
م�ساع���دة اأطراف اأخ���رى. وذكر التقرير اأن اإي���ران هي الدولة املتهم���ة الأولى مب�ساعدة كوري���ا ال�سمالية 

وياأت���ي بعدها رو�سيا، حيث متتلك ال�سالح النووي ولها 
م�ساحلها يف تقدمي هذا النوع من امل�ساعدة.

اإيران �ضاعدت كوريا ال�ضمالية “نوويا”

قرقا�ش: قطر حتاول دق اإ�سفني بني ال�سعودية والإمارات
دبي - وكاالت: 

اتهم وزي���ر الدولة الإمارات���ي لل�سوؤون 
اخلارجي���ة اأنور قرقا����ش، الدوح���ة مبحاولة 
“دق اإ�سفني اخلالف بني الريا�ش واأبوظبي 
ع���رب طرحه���ا الإعالم���ي ال�س���اذج”. وكت���ب 
قرقا�ش يف �سفحته على “تويرت”: “املتابع 
لالإعالم القطري، يرى ع���ودة �ساذجة للعمل 
�س���د اجلبه���ة ال�سعودي���ة الإماراتي���ة ع���رب 
ا�ستق�سادنا، الط���رح موؤ�سف لأنه لن ينجح، 
ولأن���ه يتجاه���ل اأ�سا����ش امل�سكل���ة”. وتابع 

الوزي���ر الإمارات���ي قائ���ال “عل���ى ال�سقي���ق 
املرتبك اأن يعي اأن الأزمة لي�ست م�سطنعة، 
ب���ل نتيجة لدعم���ه للتط���رف والتاآم���ر على 
ا�ستقرار جريانه، هي اأزمة �سيا�سية حقيقية 

عالجها غري اإعالمي”.
واأ�سار قرقا�ش، اإلى اأن الإمارات ت�سعى 
“اإلى حل حقيقي يقي املنطقة �رش �سيا�سات 
بالفو�س���ى  والع���رب  اخللي���ج  عل���ى  اأت���ت 
والعنف، وال�سعودي���ة حمل النف�ش يف بحثنا 

امل�سرتك عن حل”. 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 زعم���ت وكال���ة ت�سنيم الإيراني���ة لالأنباء 
م���زودا  اإيراني���ا  ط���رادا  اإن  الأح���د،  اأم����ش 
بال�سواري���خ قد وجه حتذي���را ل�سفينة حربية 
اأمريكي���ة، وطل���ب منه���ا البتعاد ع���ن زورق 
�سيد اإيراين معط���ل، لكن البحرية الأمريكية 

نفت اأي ات�سال مبا�رش مع القوات الإيرانية.
وقال���ت الوكال���ة الإيراني���ة اإن ال�سفينة 
الط���راد  بع���د حتذي���ر  ابتع���دت  الأمريكي���ة 
الإيراين. وبعدها ق���ام الطراد التابع للبحرية 
الإيرانية ب�سح���ب زورق ال�سيد، الذي اأر�سل 
اإ�س���ارة ا�ستغاثة بعد ت�رشب املي���اه اإليه، اإلى 

ال�ساطئ.
ومل تك�سف ت�سني���م متى حدثت الواقعة 

التي جرت قرب م�سيق هرمز.
املركزي���ة  القي���ادة  قال���ت  باملقاب���ل 
للقوات البحرية الأمريكية يف بيان اإن �سفينة 
الدوري���ة )متبي�س���ت( التي كان���ت تعمل يف 
خليج عمان ي���وم ال�ساد�ش من �سبتمرب، اأنها 
�سمعت ن���داء ا�ستغاث���ة م���ن زورق �سغري ل 
تع���رف هويته عل���ى بعد نح���و 75 ميال بحريا 
م���ن موقعها. واأ�سافت اأن���ه يف الوقت نف�سه 
عر�ست ال�سفينة نورديك فوياجر التي كانت 
اأقرب اإلى الزورق املعطل تقدمي امل�ساعدة 
واأج���رت ات�س���ال ب���ه. وق���ال كل���وي مورجان 

املتح���دث با�سم القي���ادة املركزية للقوات 
البحري���ة الأمريكي���ة “مل يح���دث اأي ات�س���ال 
مبا����رش يف اأي وق���ت ب���ني الق���وات البحري���ة 

الأمريكي���ة والإيرانية”. وتزاي���دت التوترات 
بني القوات الإيراني���ة والأمريكية يف اخلليج 

يف ال�سهور القليلة املا�سية.

•  احلادثة وقعت يف م�سيق هرمز	

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 اأعل����ن �سفري دول����ة فل�سطني لدى 
العربي����ة،  باجلامع����ة  ومندوبه����ا  م�����رش، 
جمال ال�سوبك����ي، اأم�ش الأحد، اأن جمل�ش 
اجلامع����ة وافق الأحد عل����ى مقرتح دولة 
للت�س����دي  بت�سكي����ل جلن����ة  فل�سط����ني 
ملحاول����ة اإ�رشائي����ل يف ني����ل ع�سوي����ة يف 

جمل�ش الأمن.
القم����ة  رئا�س����ة  اللجن����ة  و�ست�س����م 
العربي����ة، ورئا�س����ة املجل�����ش ال����وزاري، 
ودولة فل�سطني، والأمني العام للجامعة 
الدول����ة  مل�����رش،  بالإ�ساف����ة  العربي����ة، 
العربية الع�سو يف جمل�����ش الأمن. وقال 
ال�سوبكي يف كلمة اأمام اجلل�سة املغلقة 
ملجل�����ش اجلامعة العربي����ة على م�ستوى 
املندوب����ني الدائم����ني والت����ي انطلقت 
اليوم يف مق����ر اجلامعة برئا�سة جيبوتي، 
اأن ال�ستيط����ان ال�ستعماري ال�رشائيلي 
ارتف����ع بن�سبة ت�سل اإل����ى 85 % مقارنة 

بالعام املا�سي، وفقا لوكالة معا.

 جلنة عربية تت�سدى 
لن�سمام اإ�رشائيل ملجل�ش الأمن



محمد الدرازي

كس��ب املح��رق مواجه��ة “ديريب 
املح��رق” عىل حس��اب الحد، بعد 
أن ف��از علي��ه بهدف��ن دون رد، يف 
املواجه��ة الت��ي جمع��ت الطرفن 
مس��اء أمس عىل االس��تاد الوطني، 
ضم��ن ختام الجول��ة األوىل لدوري 
بنك البحرين الوطني ألندية الدرجة 

األوىل لكرة القدم.
وسجل للمحرق كل من:جامل راشد 
يف الدقيقة )35( والس��وري محمد 

وائل )52(.
واس��تحق املحرق النتيجة قياسا مبا 
قدمه م��ن أداء يف امللعب، ليحقق 

نقاطه الثالث األوىل يف الدوري.
وش��هدت املباراة حضورا جامهرييا 
جي��دا وه��و األفضل قياس��ا بباقي 

مباريات الجولة.
ويف املب��اراة األوىل أم��س عىل ذات 
امللعب، قل��ب النجمة الطاولة عىل 

املنامة وفاز بهدفن مقابل واحد.
املنام��ة ورغ��م تقدم��ه يف النتيجة 
به��دف لالع��ب برون��و ماتوس يف 
الدقيق��ة )10(، إال أن النجم��ة عاد 
يف الش��وط الث��اين وس��جل هدفن 
م��ن رضبتي ج��زاء ع��ر أوتيش يف 

الدقيقتن )68( و )72(.

مجريات المحرق والحد

قدم الفريقان أفضل شوط يف الجولة 
األوىل م��ن خ��الل اللع��ب املفتوح 

وتبادل الهجامت بن الجانبن.
املحرق عول عىل تحركات املحرتف 
محمد وائ��ل مع جامل راش��د مع 
تواجد إس��امعيل عبداللطيف، فيام 
الحد برز عر تحركات عيىس غالب 
ومحم��د الرميح��ي، باإلضاف��ة إىل 

تواجد عيىس مصبح يف الوسط.
وجاءت أوىل الف��رص للمحرق بعد 
تبادل ثنايئ بن وليد الحيام وعيىس 
م��وىس، قبل أن يس��دد الحيام كرة 

مرت جوار القائم األيرس )20(.
وحاول العب الحد عيىس غالب عر 

خيار التس��ديد من خارج املنطقة، 
فج��اءت كرت��ه س��هلة يف أحض��ان 

الحارس سيد محمد جعفر )24(.
وحصل املحرق عىل السبق، بعد أن 
لعب إس��امعيل كرة عرضية تابعها 
جامل راشد بيساره يف املرمى )35(.

وأعاد جامل راشد الهدية إلسامعيل 
القريب من مرمى الحد، لكن كرته 
املسددة جاءت سهلة يف يد الحارس 

عباس أحمد )45+1(.

الشوط الثاني

أض��اع الع��ب الحد أحم��د الختال 
فرصة تس��جيل هدف التعادل عىل 
فريقه، بع��د أن تلقى كرة من جهة 

اليم��ن داخل املنطق��ة، لكنه أطاح 
بها بعيدا خارج امللعب )50(.

وضاعف املح��رق النتيجة، بعد أن 
خادع��ت الكرة العرضية للس��وري 
محمد الرفاع��ي حارس الحد عباس 
أحمد؛ لتعانق الشباك معلنة الهدف 

الثاين للفريق األحمر )52(.
ورمى مدرب الحد خالد تاج بكامل 
ثقل��ه ع��ر إدخ��ال املهاج��م باقر 
العصفور مكان العب الوسط عيىس 
مصب��ح؛ بحثا عن تقلي��ص النتيجة 
والعودة إىل املب��اراة مع تبقي أقل 

من ربع ساعة عىل النهاية )78(.
أدار اللقاء الحكم نواف ش��كرالله، 
وعاون��ه ي��ارس تلفت وس��يد جالل 

محفوظ، والحكم الرابع سيد عدنان 
محمد.

مجريات المنامة والنجمة

ج��اءت الحص��ة األوىل م��ن اللقاء 
ضعيفة املستوى املقدم بن الطرفن.
وحصل املنامة عىل األهم مبكرا، إذ 
س��جل هدفا عر املحرتف الرازييل 
برونو ماتوس يف الدقيقة )10(، بعد 
استثامره خطأ دفاعيا من النجمة يف 
إبعاد الكرة؛ ليسدد كرة مرت يسار 

الحارس سيد شر علوي.
وحاول النجمة الع��ودة يف النتيجة 
عر خي��ار التس��ديد م��ن الكرات 
الثابتة، فسدد إبراهيم أحمد حبيب 

كرة، لكنها جاءت عالية فوق املرمى 
املنامي )20(.

وتوغل محرتف النجمة أوتيش داخل 
منطقة املنامة، وس��دد كرة تألق يف 
إبعادها الحارس أرشف وحيد )24(.

ودخل الش��وط يف حال��ة ركود إىل 
الدقائ��ق األخ��رية، والتي ش��هدت 
فرصت��ان:األوىل لصاح��ب اله��دف 
برونو الذي س��دد ك��رة قوية مرت 
مين القائ��م دون أن تجد موقعا يف 
الش��باك )44(، قبل أن يرد النجمة 
بتس��ديدة قوية من خارج املنطقة 
ع��ر س��يد مه��دي باق��ر وتألق يف 

إبعادها وحيد )45+2(.

الشوط الثاني

تغري الحال كث��ريا يف الحصة الثانية 
م��ن اللق��اء، خصوصا بع��د إدخال 
وعبدالل��ه  عبدالكري��م  محم��ود 

جناحي من قبل النجمة.
وكاد املنام��ة أن يضاع��ف النتيجة 
بع��د رضبة ركني��ة لعبه��ا محمود 
عبدالرحمن وتابعها لويس برأس��ه، 
إال أن شر أمس��كها حارما املنامين 

من الهدف الثاين )51(.
وسدد أوتيش كرة من خارج املنطقة 
تألق يف إبعادها أرشف وحيد )53(.

وم��رر مح��رتف النجمة، الس��وري 
محمد ف��ارس، كرة عرضي��ة تابعها 
إبراهيم أحم��د حبيب القريب من 
املرمى بق��وة، فذهبت بعيدا عالية 
دون أن تجد موقعا يف الشباك )61(.

وحص��ل النجمة عىل رضب��ة جزاء 
بع��د عرقل��ة محمد عي��ىس ملحمد 
فارس، فتقدم لها املحرتف النيجريي 

أوتيش وسجل التعادل )68(.
وحص��ل النجمة عىل رضب��ة جزاء 
ثاني��ة مواص��ال تفوق��ه يف املباراة، 
بعدم��ا م��رر أوتيش ك��رة لجناحي 
الذي تعرض لإلعاقة من قبل س��يد 
محمد عدن��ان، فعاود أوتيش الكرة 
وس��جل الهدف الثاين واضعا فريقه 

يف املقدمة.
ورمى مدرب املنامة محمد الشمالن 
بكامل ثقل��ه، وأرشك املهاجم برونو 
والعب الوس��ط ع��يل حبيب، لكن 

الواقع مل يتغري.
وأضاع برونو فرصة بعدما سدد كرة 
تألق يف إبعادها ش��ر )86(، يف حن 
مل تثمر الدقائق الس��ت املحتس��بة 
كب��دل ضائع ع��ن جدي��د؛ لتنتهي 

املواجهة بفوز نجاموي مثن.
أدار اللق��اء الحكم ع��امر محفوظ، 
وعاون��ه عبدالل��ه صال��ح ومجدي 
النجار، والحكم الرابع عبدالش��هيد 

عبداألمري.

ديـربـــي المحـــرق يبتســـم لـ”الــذيـــب الحمـــر”
NBB ل�������دوري  األول�������ى  ال���ج���ول���ة  ف����ي خ���ت���ام 

ركلتــــــا جـــــزاء تـضـــــيء النـجــمـــة فــــي سـمـــــاء الجـفـيـــر
أحمد مهدي              )تصوير: رسول الحجيري(

بينما يشارك عبدالخالق ومحمود مقيمي حكاماليوم في الجولة األولى

من لقاء المحرق والحد

من لقاء النجمة والمنامة

فرحة محرقاوية تكررت مرتين
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واإلمارات  البحري��ن  اتح��ادات  طالبت 
والس��عودية لكرة الق��دم بتأجيل موعد 
إقامة بطول��ة كأس الخليج يف نس��خته 
23 واملق��رر إقامتها يف دوحة قطر خالل 

شهري ديسمر ويناير املقبلن.
إذ كش��فت جه��ات إعالمي��ة ع��دة أن 
االتحادات الخليجي��ة الثالثة )البحرين، 
اإلمارات، السعودية( ارتأوا تأجيل إقامة 
ا عىل خطاب  الحدث الخليجي وذلك ردًّ
األمانة العامة لكأس الخليج العريب الذي 
تس��لموه يف 7 س��بتمر الجاري بش��أن 

دعوته��م لحض��ور حفل مراس��م قرعة 
البطولة التي س��تقام يف 25 من الش��هر 

الجاري.
الثالث��ة مطالبتهم  وع��زت االتح��ادات 
بالتأجيل بس��بب عدم رفع اإليقاف عن 
الكرة الكويتية واملفروض عليها من ِقبل 
االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، كام 
أنها )االتحادات الثالثة( تتمس��ك بقرار 
إقام��ة البطول��ة يف نس��ختها 23 بدولة 
الكوي��ت صاحبة حق االس��تضافة وفق 
النظ��ام املعمول به بن الدول وخصوًصا 

أن هناك مس��اعي من ِقبل املس��ؤولن 
بالكويت لرفع ق��رار الفيفا والعودة من 
جديد الس��تئناف نش��اطها ع��ىل صعيد 
البطوالت الخارجية ومنها بطولة الخليج 
التي متتلك فيها نصيب األسد من حيث 

عدد الفوز بألقابها )10 مرات(.
وإذا م��ا تم تأكي��د ق��رار التأجيل لهذه 
البطولة، فإنها س��تكون ضمن سلس��لة 
بطوالت خليجية ُكتب لها التأجيل أيًضا، 
إذ تم تأجيل بطولة الناش��ئن لكرة اليد 
واملق��رر إقامتها يف اإلمارات أغس��طس 

املايض، ك��ام تم تأجيل بطولة الش��باب 
لكرة السلة حتى العام املقبل، ويأيت ذلك 
بكل تأكيد بس��بب املقاطع��ة الخليجية 
التي تفرضها كل من )البحرين، اإلمارات، 

السعودية( عىل قطر.
وع��ىل ما يب��دو أن النس��خة 23 لكرة 
الق��دم الخليجي��ة س��تكون هي األكرث 
صعوب��ة واألط��ول وقوًف��ا، كونها من 
املف��رتض أن تق��ام يف مدين��ة البرصة 
العراقية يف بادئ األمر لوال أن س��حبت 
األخ��رية ترش��حها لالس��تضافة لع��دم 

جاهزيتها من جميع النواحي، لتتحصل 
الكويت عىل حق االس��تضافة بحسب 
امل��داورة إال أن��ه رُسع��ان م��ا تم نقل 
البطول��ة إىل قطر والذي أقره رؤس��اء 
االتح��ادات الخليجي��ة يف أبريل 2016 
وذلك بسبب الحظر الدويل عىل الكرة 
الكويتية، ومب��ا أن الحظر الدويل الزال 
الخليجي��ة هي  واملقاطع��ة  مس��تمرًّا 
األخرى مس��تمرة فإن البطولة ستكون 

مجهولة املكان والزمان. 

البحرين واإلمارات والسعودية تطالب بتأجيل “خليجي 23”
لعدم رفع اإليقاف عن الكرة الكويتية

علي مجيد
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يشارك الحكم الدويل البحريني عبدالكريم شكيب يف إدارة مباريات بطولة حسام الدين الحريري الدولية السابعة والعرشين 
الودية لكرة السلة، املقامة حاليًّا يف العاصمة اللبنانية بريوت. 

وأدار شكيب املباراة االفتتاحية للبطولة التي جمعت فريقي الريايض اللبناين ورام الله الفلسطيني.
وهذه ليست املرة األوىل التي يشارك فيها حكمنا يف تحكيم مباريات البطولة، إذ سبق للدويل شكيب أن شارك يف تحكيم 

مباريات املسابقة يف مناسبات سابقة وتعد هذه املشاركة هي السادسة بالنسبة له.
ويشارك يف النسخة ال�27 من البطولة مثانية أندية عربية وأوروبية، وزعت عىل مجموعتن حيث ضمت األوىل النادي الريايض 

بطل لبنان وشريكايس األوكراين ورسية رام الله الفلسطيني والدالية التونيس.
وضمت املجموعة الثانية الهومنتمن اللبناين حامل اللقب وايك الرنكا القريص واملجمع البرتويل الجزائري ونادي بريوت الوافد 

الجديد للدوري اللبناين. وانطلقت بطولة الحريري عام 1990 ويحمل الريايض اللبناين الرقم القيايس لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 15 مرة.

حكم السلة “شكيب” يشارك في إدارة بطولة الحريري

اتحاد الكرة               المركز اإلعالميأحمد مهدي

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

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

ضمن فريق نادي الشباب 
إحراز لقب دوري االتحاد 

وبيت التمويل الكويتي لكرة 
الصاالت، بعد أن فاز يوم أمس 
األول عىل فريق قاليل بنتيجة 

)13-1(، يف املواجهة التي 
جمعت الطرفن عىل صالة 

اتحاد اليد بأم الحصم، ضمن 
الجولة 13 من املسابقة.

وسجل للشبابين كل من: 
فالح عباس )3 أهداف(، 

محمد سليم وأحمد عبدالنبي 
)هدفن لكليهام(، سيد هاشم 
أحمد، هيثم إبراهيم، حسن 
عيل، محمد عبدالله ومحمد 

عبدالكريم.
وتعادل املحرق مع الحد 

بهدف لكليهام ضمن ذات 

الجولة يوم أمس األول.
ويف لقاء مقدم يف الجولة، 

تعادل منتخبنا الوطني تحت 
20 عاًما مع فريق املالكية 
بنتيجة )4-4(، يف املواجهة 

التي أقيمت عىل صالة نادي 
الحد.

ويشري الرتتيب حاليًّا إىل صدارة 
الشباب برصيد 31 نقطة، 

املحرق 25، الحد برصيد 23 
نقطة، قاليل 10 نقاط، منتخبنا 

تحت 20 عاما واملالكية ب� 
10نقاط، وأخريًا التضامن 

برصيد 3 نقاط.
وتبقت مباريات الجولة 14 

التي ستلعب األسبوع املقبل، 
وستشهد التتويج الرسمي 

لفريق الشباب باللقب.

الشباب يضمن لقب دوري االتحاد وبيت التمويل الكويتي لكرة الصاالت

فريق الشباب

ارتفعت حدة املنافسة يف دور 
املجموعات ضمن بطولة االتحاد 

البحريني التصنيفية للسنوكر 
واملقامة يف صالة كيو إن باملنامة، 

حيث يسعى الالعبون لحجز 
مقاعدهم يف األدوار األقصائية مع 
اقرتاب اسدال الستار عىل مرحلة 
املجموعات يف البطولة التي من 

املقرر أن تستمر لغاية الرابع عرش 
من الشهر الجاري.

وشهدت مرحلة املجموعات تألق 
الالعب حسن العرادي الذي سجل 

ثالثة انتصارات متتالية، كانت 
آخرها أمام اسحاق عبدالخالق 
ويعقوب يوسف بثالثة أشواط 

دون مقابل يف املواجهتن، بعدما 
قدم الالعب أداًء مميزًا وقويًّا جعله 
يخطف إحدى بطاقتي التأهل عن 

مجموعته للدور املقبل، يف حن 
سيواجهه الالعب املخرضم نزار 

التوبالين بالرغم من خسارته األخرية 
أمام أحمد ماجد بثالثة أشواط 
لشوطن سعًيا من أجل خطف 

البطاقة األخرى، حيث سيتواجه 
العرادي والتوبالين يف الجولة املقبلة 

من أجل تحديد هوية املتأهل 

اآلخر لألدوار اإلقصائية.
يف املقابل واصل الالعب حبيب 

صباح يف تسجيل معدالت “بريك” 
مرتفعة يف البطولة، بعدما استطاع 

تحقيق 85 نقطة يف اللقاء الذي 
جمعه مع عادل االنصاري وأنهى 

لصالح صباح بواقع ثالثة أشواط 
دون مقابل، يف الوقت الذي سجل 

فيه الالعب حامد ضيف انتصارًا 
جديًدا عىل حساب عبدالجبار 

حبيب ثالثة أشواط نظيفة، وهي 
ذات النتيجة التي خرس بها حبيب 

أمام صادق الغني، قبل أن يعوض 
عبدالجبار حبيب خسارته بفوز 

عىل سلامن قمر ثالثة أشواط 
لشوط وحيد. ويف بقية مواجهات 

دور املجموعات تغلب الالعب 
خالد أحمد عىل حميد الشعلة 

بثالثة أشواط دون مقابل، قبل 
أن يعود ويسجل ذات النتيجة 

أمام سامي العوينايت، يف حن فاز 
يونس صقر عىل رائد أحمد بثالثة 

أشواط لشوط واحد وعىل جابر 
البالدي بثالثة أشواط دون مقابل، 

كام سجل الالعب هشام الصقر 
انتصارًا جديًدا عىل حساب هاين 

الوسطي بثالثية دون رد، كام تفوق 
صادق عبدالغني عىل سلامن قبل 

بذات النتيجة. ومن املتوقع أن 
تشهد املواجهات األخرية من دور 
املجموعات إثارة كبرية مع سعي 

كل العب لحسم تأهله لألدوار 
املقبلة من البطولة التصنيفية 

التي تأيت متهيًدا للتصفيات النهائية 
استعداًدا ملشاركة منتخبنا الوطني 

للسنوكر يف بطولة العرب التي 
ستقام يف ديب يف شهر أكتوبر 

املقبل.

حسين العرادي نزار التوبالني

ـــعـــرادي عــلــى بــطــاقــة الــعــبــور الــتــوبــالنــي يــواجــه ال
صباح يسجل أعلى “بريك” في تصنيفية السنوكر

الرفاع        اتحاد البلياردو والسنوكر

تفتت��ح الي��وم مباريات دوري 
الدرج��ة الثاني��ة لك��رة القدم 
للموسم الريايض 2017-2018، 

وذلك بإقامة 4 مباريات.
تق��ام جمي��ع املباري��ات عند 

6.30 مساء.
تدخل األندية املوس��م الجديد 
خصوًصا  كب��رية،  بطموح��ات 
بع��د التعدي��الت الت��ي أقرها 
الصعود  ع��ىل  الك��رة  اتح��اد 
إىل الدرج��ة األوىل، إذ يصع��د 
صاحبا املركزي��ن األول والثاين 
م��ن الدرج��ة الثاني��ة مبارشة 
إىل الدرجة األوىل، فيام يلعب 
الثال��ث م��ع ثام��ن الدرج��ة 
تقام  فاصل��ة  مواجه��ة  األوىل 
ذهاًبا وإياًب��ا؛ لتحديد الصاعد 

والهابط.
م��ع  يلع��ب مدين��ة عي��ىس 
الرفاع،  االتفاق ع��ىل ملع��ب 
التضامن مع قاليل عىل ملعب 
مدينة حمد، البديع مع س��رتة 
عىل ملعب النجمة، والبحرين 

مع البسيتن عىل استاد النادي 
األه��يل، في��ام يغي��ب فريق 
الحال��ة ع��ن الجولة؛ بس��بب 

نظام املسابقة.
يف اللق��اء األول، ي��رشف عىل 
تدريب مدين��ة عيىس املدرب 
الوطني جاس��م محم��د، فيام 
يرشف ع��ىل تدري��ب االتفاق 

املدرب الوطني صالح حبيب.
الث��اين، يرشف عىل  اللقاء  ويف 
امل��درب  التضام��ن  تدري��ب 
الوطن��ي ع��يل منص��ور، فيام 
قاليل بقيادة امل��درب العراقي 

عبدالجبار حميد.

ويف املواجه��ة الثالث��ة، يدخل 
وطني��ة:  بقي��ادة  الطرف��ان 
عبداملنعم الدخي��ل يف البديع 

وسلامن إبراهيم يف سرتة.
أما اللق��اء الرابع وه��و األبرز 
البحرين  هذه الجولة، فيجمع 
بقيادة املدرب الرصيب دراجان 
مع البس��يتن بقي��ادة املدرب 

الوطني مرجان عيد.
وتؤمل األندي��ة يف ظهور جيد 
خ��الل الجولة األوىل، وكس��ب 
النق��اط من��ذ بداية املش��وار 
البطاقات  املنافس��ة عىل  نحو 

املؤهلة للدرجة األوىل.

تلق��ى حكامنا لكرة الق��دم عدًدا 
م��ن التكليفات الخارجية لش��هر 

سبتمر الجاري.
وجاء يف مقدمة التكليفات مشاركة 
عض��و لجن��ة الح��كام اآلس��يوية 
الحكم الدويل السابق عبدالرحمن 
عبدالخال��ق كمقيم لح��كام لقاء 
الس��عودي والعن  اله��الل  فريق 
اإلمارايت، ضمن إياب دور الثامنية 
لدوري أبطال آس��يا، والتي ستقام 
يف العاصمة الس��عودية )الرياض( 
اليوم اإلثنن املوافق 11 س��بتمر 

الجاري.
مقي��اًم  عبدالخال��ق  وس��يكون 
للطاقم التحكيمي األوزبيك الدويل 
املكون من حكم الساحة رافشان 
ارماتوف، واملساعد األول رسولوف 
واملساعد الثاين سيدوف جامونجر، 
والحكم الرابع س��يارزنوفا راسالن، 
والحك��م اإلضايف املس��اعد األويل 
كوفالنكو والحكم املساعد اإلضايف 

الثاين تاناشيفكو.
وكان الحكم الدويل السابق ومدير 

إدارة الحكام باتحاد الكرة وسكرتري 
لجن��ة الحكام جاس��م محمود قد 
ش��ارك كمقيم حكام لقاء منتخبي 
الجنوبي��ة،  أوزبكس��تان وكوري��ا 
ضم��ن التصفيات النهائية املؤهلة 
لكأس العامل 2018 عن قارة آسيا، 
إذ أقيمت املباراة يوم 5 س��بتمر 
الجاري يف طش��قند بأوزبكس��تان 
وأداره��ا طاقم س��نغافوري دويل 
تق��ي.  الحك��م محم��د  بقي��ادة 
وسيش��ارك الحكم ال��دويل جميل 

جمع��ة والحكم املس��اعد الدويل 
إدارة  س��يد ج��الل محف��وظ يف 
املجموع��ة G ضم��ن  مباري��ات 
تصفيات كأس آسيا تحت 16 سنة، 
إذ ستقام مباريات هذه املجموعة 
يف تايلند خالل الفرتة من 16 حتى 

24 سبتمر الجاري.
وسيش��ارك مقيم الحكام اآلسيوي 
عبدالرحمن عبدالقادر، والحكامن 
الصاالت حس��ن  لكرة  الدولي��ان 
البحار وأس��امة إدري��س يف دورة 
األلعاب اآلس��يوية الخامسة التي 
س��تقام يف عاصم��ة تركامنس��تان 
)عش��ق أباد(، خالل الفرتة من 16 

حتى 26 سبتمر الجاري.
عامر  ال��دويل  الحكم  وسيش��ارك 
محفوظ والحكم املس��اعد الدويل 
عبدالله صال��ح يف إدارة مباريات 
املجموعة H ضمن تصفيات كأس 
آس��يا تحت 16 س��نة، إذ س��تقام 
مباري��ات املجموع��ة يف ماين��امر 
خ��الل الف��رتة م��ن 22 حتى 30 

سبتمر الجاري.

تكليفات خارجية لحكام كرة القدم في سبتمبرالبحرين والبسيتين المواجهة األبرز بدوري “الظل”

عبدالرحمن عبدالخالق

عبدالكريم شكيب

حسم الالعب الدويل حسن 
ضاحي وجهته القادمة ليدافع 

عن صفوف الفريق األول للكرة 
الطائرة بنادي املحرق يف املوسم 
الريايض املقبل 2017/2018 يف 
واحدة من أهم الصفقات التي 

أبرمت هذا املوسم.
وكان “البالد سبورت” أكد قبل 
عدة أيام عن وجود مفاوضات 

بن املحرق وضاحي 
وقرب انتقال األخري 

لصفوف طائرة 
األحالم، باإلضافة 

إىل استعادة املحرق لنجمه 
السابق فاضل عباس واإلبقاء 

عىل خدمات محمد حبيب وعيل 
إبراهيم، حيث مازالت املساعي 

جارية للمحافظة عىل حبيب 
وإبراهيم بشكل رسمي.

وسينتقل ضاحي إىل املحرق ملدة 
موسم واحد فيام يسعى نادي 
املحرق للحصول عىل خدماته 
ملوسمن وقد توصل الطرفان 
إىل اتفاق نهايئ ليمثل ضاحي 

فريق املحرق ويودع ناديه األم 
النرص ألول مرة منذ أن ترعرع يف 
النادي ونشأ فيه من فرق الفئات 
العمرية حتى الفريق األول وحاز 

معه عىل العديد من البطوالت 
واأللقاب املحلية.

ومن املؤمل أن تتم مراسم 
إجراء العقد بصورة رسمية خالل 
الساعات القليلة القادمة بعدما 

وافق ضاحي رسميًّا عىل االنضامم 
إىل املحرق وخوض تجربة جديدة 
بعدما رفض العديد من العروض 

التي تلقاها خالل املواسم 
الثالثة املاضية من أندية محلية 
عديدة لعيون ناديه األم النرص 

قبل أن يقرر هذا املوسم خوض 
تجربة جديدة. ويجيد ضاحي 

اللعب مبركز )3( ويتمتع بخرة 
دولية كبرية، ويعتر غيابه عن 

أبناء الجفري مبثابة خسارة كبرية 
للنرص الذي فقد ثالثة من ركائزه 

األساسية أيًضا وهم العمالق 
فاضل عباس الذي انتقل إىل 

املحرق وأمين هرونة الذي انتقل 
لألهيل وصبيح إبراهيم الذي وقع 

مع نادي البسيتن. فيام تعتر 
صفقة ضاحي مبثابة رضبة معلم 

للمحرق الذي نجح يف الظفر 
بأحد أفضل ضاريب مركز 3 ليشكل 

إضافة فنية إىل جانب فاضل 
عباس الذي يجيد اللعب مبركز 2.

يذكر أن حسن ضاحي ميلك 
استغناءه بعدما تجاوز سن ال� 

30 عاًما ليكون له حرية االنتقال 
بدون الحصول عىل موافقة ناديه 

األم.

حســــــن ضاحــــــي محرقــــــــاوي 
كما أشار إليه “البالد سبورت”

حسن علي
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قاد ممثل جالل��ة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، الفريق البحريني يف منافس��ات 
بطول��ة العامل للرج��ل الحدي��دي التي 
انطلقت يف مدينة تش��اتانوغا بالواليات 
آالف   3 مبش��اركة  األمريكي��ة  املتح��دة 

متسابق من مختلف دول العامل.
ويتكون فريق مملكة البحرين املش��ارك 
يف البطولة إىل جانب س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، كل من املتس��ابقني: 
ومحم��د  كااله��ورا،  ماي��كل  اإلس��باين 
الغي��ص، إضاف��ة إىل 3 متس��ابقني من 
مملكة البحرين ش��اركوا بش��كل فردي، 
وهم: جاسم البس��تيك، وخالد بوعالي، 

وحمد املنصوري.
واشتمل السباق عىل ثالث مراحل، بداية 
باجتياز مس��افة 1.93 كيلومرت س��باحة، 
يليه س��باق الدراجات الهوائية ملس��افة 
90.1 كيلومرت، ويختتم الس��باق بالجري 

مسافة 21.1 كيلومرت.

نتائج مميزة عكست اإلعداد 
القوي

أعرب س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ع��ن بالغ س��عادته باملش��اركة 
الناجح��ة والنتائج املرشف��ة التي حققها 
الفري��ق البحرين��ي املش��ارك يف بطولة 
العامل للرجل الحديدي، والتي عكس��ت 
االس��تعدادات القوية واملمي��زة للفريق 
الذين ظهروا بلياق��ة وقوة بدنية عالية، 
مشيًدا س��موه بالروح العالية التي ظهر 
عليها أعضاء الفري��ق والجاهزية الفنية 
التي س��اعدتهم عىل إنهاء كافة مراحل 

السباق.
وأش��ار س��موه إىل أن الس��باق ش��هد 
ا بني املشاركني، خاصة  منافسة قوية جدًّ
أن��ه يضم نخب��ة من أبرز العب��ني العامل 

يف هذه الرياض��ة والذين ميتلكون خربة 
واس��عة، األمر الذي جعل السباق صعًبا 
م��ن الناحي��ة الفني��ة، ك��ام أن مراحل 
الس��باق اتس��مت بالصعوب��ة بس��بب 
العدي��د  املنطق��ة ووج��ود  تضاري��س 
م��ن املرتفع��ات، إال أن التحضري الجيد 
للفريق، إضافة إىل الخ��ربة الكبرية التي 
اكتس��بها من خالل مشاركاتهم يف أقوى 
محافل الرجل الحديدي العاملية، مكنت 
الفريق من التعامل بصورة احرتافية مع 
تلك الصعوبات والخ��روج بنتائج طيبة 

ع��ززت من اس��م اململكة ع��ىل خارطة 
هذه رياضة.

ختام االستعدادات

وكان سموه أجرى اس��تعداداته األخرية 
قب��ل انط��الق البطولة، إذ ت��درب عىل 
الجري ملس��افة ع��رشة كيلوم��رتات يف 
إح��دى حدائ��ق املنطق��ة القريبة من 
موق��ع الس��باق، مختتاًم بذلك س��موه 
والفريق البحريني استعداداتهم األخرية 
والتي تنوعت ما بني الس��باحة والجري 

والدراجات.

 ناصر بن حمد يشيد بنتائج 
سيدات الفريق البحريني

أش��اد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بالنتائج اإليجابي��ة التي حققها 
الفريق البحريني للس��يدات املشارك يف 
البطول��ة، حيث اس��تطاع جميع أعضاء 
الفري��ق إنه��اء كاف��ة مراحل الس��باق 

بنجاح.
وقال س��موه، خالل لقائه أعضاء الفريق 

البحريني للس��يدات يف ختام الس��باق، 
إن متس��ابقات مملكة البحرين برهنوا 
ع��ىل إمكانياته��م وقدراته��م الكبري يف 
ه��ذه الرياض��ة الصعبة، وأثبت��وا مدى 
التط��ور الحاص��ل يف مس��تواهم نتيجة 
تعدد املش��اركات واالحتكاك مع أفضل 
الالعب��ات، مثنًي��ا عىل ال��روح والعزمية 

الكبريين اللذين أظهرهام املتسابقات.
وحرص س��موه عىل أن يكون يف مقدمة 
مس��تقبيل بطل��ة الع��امل للس��يدات يف 
الرتايثل��ون والفائ��زة بجائ��زة نارص بن 

حمد للتاج الثاليث سابًقا متسابقة فريق 
البحرين للتحم��ل 13 دانييال ريف عند 
خطة نهاية السباق املخصص للسيدات، 
حيث اس��تطاعت النجمة الس��ويرسية 
إنه��اء كافة مراحل الس��باق خالل زمن 

بلغ 4 ساعات و3 دقائق.
وأتت تواقيت فريق البحرين للسيدات 
كالت��ايل: الش��يخة هناء بن��ت حمد بن 
أحمد آل خليفة 6:28 ساعة، مريم تريك 
7:12 س��اعة، املدربة جري 5:36 س��اعة، 
فيام أنهت املتس��ابقة رن��ا العلوي كافة 

مراحل السباق خالل 7:50 ساعة.

سموه يلتقي سفير 
المملكة في أميركا

التقى س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة س��فري مملكة البحرين يف أمريكا 
الش��يخ عبدالل��ه بن راش��د آل خليفة، 
وال��ذي حرص ع��ىل التواج��د يف موقع 
البطول��ة ومتابعة الفعاليات ومش��اركة 

الوفد البحريني.
وتب��ادل س��موه م��ع الس��فري أط��راف 
الفريق  اس��تعدادات  ح��ول  الحدي��ث 
التحضري  ومراح��ل  للس��باق،  البحريني 

للبطولة العاملية. 

 وسائل اإلعالم تلتقي 
ناصر بن حمد

حرص��ت وس��ائل اإلع��الم املتواجدة يف 
موق��ع املس��ابقة عىل أخذ لق��اءات مع 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وذل��ك للحديث عن مش��اركة س��موه 
والفريق البحريني يف بطولة العامل للرجل 
الحديدي، وعن آخر اس��تعداداتهم قبل 

انطالق السباق.
وكان من ب��ني الصحفيني الذي��ن التقوا 
س��موه الصحفي مارك بيس من جريدة 

“تشاتانوغا بريس”.

ناصر بن حمد يقود الفريق البحريني في بطولة العالم للرجل الحديدي
سموه أشاد بنتائج الفريق التي عكست اإلعداد القوي

سمــوه يشيـــــد بإنجــاز دانييـــال ريـــف فــي بطــولــة السيــدات
تشاتانوغا        المكتب اإلعالمي

قال مرشف الفريق األول للكرة 
الطائ��رة بنادي النرص حس��ني 
عمران إن خسارة الفريق ألبرز 
نجومه هو أمر خارج عن إرادة 
مجل��س إدارة الن��ادي، مطالًبا 
بتفهم  النرصاوي��ة  الجامه��ري 
وضع الن��ادي يف هذه املرحلة 

الحساسة.
وكان النرص فقد أربعة من أبرز 
العبيه برحيل فاضل عباس إىل 
املحرق وقرب انضامم حس��ن 
ضاح��ي إىل ذات الفري��ق، مع 
انتقال أمي��ن هرونة إىل األهيل 

وصبيح إبراهيم إىل البسيتني.
وأض��اف عم��ران ل��� “الب��الد 
املادية  اإلمكانات  أن  سبورت” 
املحدودة هي التي حالت دون 

الق��درة يف املحافظة عىل أبرز 
النج��وم، مضيًفا “لقد جلس��نا 
متمس��كني  وكنا  الالعب��ني  مع 
به��م حتى آخر لحظة، ولكنهم 
حصلوا عىل عروض أفضل ومن 
املنطق��ي أن يبح��ث الالع��ب 
عن العرض األفضل من جميع 
النواح��ي وخ��وض تحد جديد 
بالنس��بة له وه��و أمر نتفهمه 
أن  كذل��ك  الجامه��ري  وع��ىل 
تتقبل��ه برحابة ص��در..”، الفًتا 
النظ��ر إىل أن الن��ادي لو كان 
يتمت��ع بإمكانات مادية أفضل 

لتمسك بهم ورفض رحيلهم.
وأض��اف عمران أن م��ا مير به 
الن��ادي من أزم��ة مالية جراء 
كرثة  مقاب��ل  امليزانية  خف��ض 

أمام��ه  يتي��ح  ال  املرصوف��ات 
املجال لتعويض الالعبني مببالغ 
أك��رب أو الدخ��ول يف صفقات 
محلي��ة جديدة، لكن��ه أوضح 
إىل مس��اعي النادي لالستعانة 

بالع��ب أجنبي محرتف س��يتم 
اختي��اره من قبل الجهاز الفني 
املركز  إىل  الحاج��ة  وبحس��ب 

الذي سيشغله.
وذك��ر عمران أن��ه رغم رحيل 
أب��رز النج��وم ع��ن الفري��ق 
ع��ىل  ق��ادر  الفري��ق  أن  إال 
أن  مضيًفا “صحيح  املنافس��ة، 
العن��ارص الت��ي فقدناه��ا من 
الثقيل وله��م مكانتهم،  الوزن 
ولكن املنافس��ة ستكون صعبة 
وليس��ت مس��تحيلة يف ظل ما 
يضمه الفريق من عنارص شابة 
س��تحصل عىل الفرصة إلثبات 
قدراتها وهو قد ما يتيح املجال 
أم��ام بن��اء جي��ل جدي��د من 

الالعبني..”.

أكد سعي النصر للتعاقد مع محترف... عمران:

اإلمكانات المحدودة سبب رحيل نجومنا.. ونتطلع لجيل جديد

حسن علي

فريق النصر للكرة الطائرة

سموه يقود الفريق البحريني في منافسات بطولة العالم للرجل الحديدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةالشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة خالل متابعته مشاركة الوفد البحريني

بدء بيع تذاكر مهرجان فلكس 
الرياضي لبناء األجسام

تغطية - اللجنة اإلعالمية: تواصل اللجنة 
املنظمة ملهرجان فلكس الريايض لبناء 

األجسام تحضرياتها النطالقة النسخة السابعة 
الذي سيقام بتنظيم مركز فلكس الريايض 

بالتعاون مع االتحاد البحريني لرفع األثقال، 
خالل يومي 13 و14 من شهر أكتوبر املقبل 

عىل الصالة الثقافية مبتحف البحرين الوطني.
وقال املدير الفني للمهرجان، يونس أحمد، 

إنه تم االنتهاء من كافة التجهيزات املرتبطة بعمل الصالة خالل 
منافسات املهرجان، حيث تم الرتتيب لعمليات اإلضاءة والصوت، 

باإلضافة إىل اعتامد امليداليات الرسمية للفائزين والدروع وشهادات 
املشاركني، عالوة عىل االنتهاء من تصاميم البطولة.

وأوضح أن نسخة هذا العام ستشهد تغيريًا يف عملية بيع التذاكر، 
حيث سيكون بإمكان الراغبني يف الحضور التسجيل إلكرتونيًّا عرب املوقع 
اإللكرتوين الرسمي وهو www.flexgymbh.com . وأشار إىل أن اللجنة 

ستتلقى من اليوم طلبات رشاء التذاكر عرب املوقع املذكور يف خطوة 
لتجنب الحاجة إىل الوقوف يف شباك التذاكر، وذلك ضمن الخطط 

التطويرية إلدارة املهرجان.
يشار إىل أن سيشمل املهرجان 3 فئات هي: الناشئني، الرجال واألساتذة 

يف 3 ألعاب: بناء أجسام، فيزيك وكالسيك.
فئة الناشئني لبناء األجسام ستشتمل عىل فئتني هام 75 وأكرث من 75 

كجم.
وستكون بطولة الرجال للفيزيك شاملة ل� 8 فئات هي 158، 162، 166، 

170، 174، 178، 182 وأكرث من 182 سم.
أما بطولة الرجال ل� muscular فيزيك فستشتمل عىل ذات الفئات 

أيًضا.
بطولة الرجال الكالسيك لبناء األجسام، ستشتمل عىل الفئات: 158، 

162، 165، 168، 172، 176، 180 وأكرث من 180 سم.
بطولة الرجال لبناء األجسام ستشتمل عىل 11 فئة هي: 55، 60، 65، 

70، 75، 80، 85، أكرث من 90، 95، 100 وأكرث من 100 كجم.
ويف بطولة األساتذة لألعامر 40 حتى 49 ستكون الفئات: 70، 80، 90 

وأكرث من 90 كجم.
ويف بطولة األساتذة لألعامر 50 حتى 59 ستكون الفئات: 80 وأكرث من 

80 كجم، فيام ستكون بطولة األساتذة لألعامر 60 حتى 64 مفتوحة 
لجميع األوزان.

الجدير بالذكر أن املهرجان أقيمت نسخته األوىل عام 2004، ويشهد يف 
كل عام مشاركة واسعة محليًّا وخارجيًّا.

يونس أحمد

حسين عمران



نّوه النائب نبيل البلويش واإلعالمي املخرضم 
نارص محمد باملكتسبات اإليجابية ملنافسات 
دوري خالد بن حم��د الخامس لكرة القدم 
للص��االت للمراك��ز الش��بابية واألندية غري 
املنضوي��ة يف االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
ولذوي اإلعاق��ة والفتيات، والذي يقام حاليًّا 
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية، ويس��تمر 
حت��ى الراب��ع عرش م��ن س��بتمرب الجاري، 
وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بالتعاون مع املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خال��د بن حمد بن عيىس آل خليفة، وتحت 

شعار #ملتقى األجيال.
ج��اء ذلك خالل الزي��ارة التي قام��ا بها إىل 
منافس��ات الدوري، وزيارتهام ملعرض الصور 
أيًضا، وذلك عىل هامش الدور نصف النهايئ 

لفئة ذوي اإلعاقة.
وق��ال البلويش: “نوّجه كلمة ش��كر وتقدير 
للنائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، رئيس االتح��اد البحريني أللعاب 
الق��وى، الرئيس الفخري لالتح��اد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة س��مو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة الذي س��خر جميع الظروف 
املثالية لرعاية ودعم الش��باب البحريني يف 
جمي��ع املجاالت وبخاصة املج��ال الريايض، 
وال��ذي ي��أيت إمياًن��ا م��ن ح��رص واهتامم 
س��موه عىل تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة 
الرش��يدة باحتضان الش��باب ودفعهم نحو 
تنمية قدراتهم مبا يخدم تطور مس��توياتهم 

وانعكاسها عىل الرياضة البحرينية”.

وأك��د أن توجيه��ات س��مو الش��يخ خال��د 
بن حمد بش��مولية ال��دوري ل��� 59 فريًقا 
يعط��ي انطباًعا بأنه من املب��ادرات الطيبة 
التي حرص من خاللها س��موه عىل تشجيع 
الش��باب ملامرسة الرياضة الس��يام كرة قدم 
الصاالت الت��ي باتت تأخذ صيًتا واس��ًعا يف 

األوساط الشبابية والرياضية.
وقال إن سموه دامئًا يوّجه لتنظيم الفعاليات 

التي تدفع الش��باب من الجنسني نحو إبراز 
مواهبه��م، مبا يخدم ظهور وجوه جديدة يف 
هذه اللعبة تخدم اس��تمرار لعبة كرة القدم 
للصاالت وتس��اهم يف االس��تفادة منهم عىل 

مستوى املنتخبات الوطنية.
وأش��اد البلويش بالدور الكبري الذي تقوم به 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة السيد 
هش��ام بن محمد الج��ودر يف تنفيذ الربامج 

والفعاليات الهادفة لدعم الشباب ومتكينهم 
وتطوي��ر وارتقاء املجال الري��ايض باململكة، 
ش��اكرًا ومقدرًا جه��ود اللجن��ة املنظمة يف 

تنظيمها املتميز لهذا الحدث.
من جهت��ه، أع��رب اإلعالمي ن��ارص محمد 
عن فخ��ره واعتزازه الكبريين مببادرة س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة الرياضية 
واإلنس��انية بإقامة ال��دوري، والذي ينم عن 

ح��رص واهتامم س��موه البالغ به��ذه الفئة 
من الش��باب البحريني التي متتلك القدرات 
واإلمكانيات واملوهبة التي ميكن االس��تفادة 

منها.
وأك��د أن الدوري يع��د مب��ادرة رائدة من 
نوعها سيكون لها بالغ األثر يف تطوير رياضة 
الش��باب والفتيات وذوي اإلعاقة باململكة، 
م��ن خالل منح الفرصة لجميع هذه الفئات 
وتهيئ��ة كاف��ة الظ��روف املالمئ��ة لدفعهم 
نح��و مامرس��ة الرياضة يف أجواء تنافس��ية 

وحامسية.
وقال إن سمو الشيخ خالد بن حمد حريص 
عىل دعم الش��باب البحرين��ي عرب مبادرات 
مختلف��ة ومتنوعة، مش��يًدا بجه��ود وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة واملكتب اإلعالمي 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة يف 

الجانب التنظيمي.
وأك��د يف خت��ام حديث��ه أن س��موه بلفتته 
الكرمية عرب دمج ذوي اإلعاقة يؤكد أنها فئة 
مهمة وال تتجزأ من املجتمع، وأن مشاركتها 

تعد مبادرة إنسانية رائعة.

النائب البلوشي واإلعالمي ناصر محمد يشهدان جانًبا من دوري خالد بن حمد
زارا معرض الصور وحضرا نصف نهائي دوري ذوي اإلعاقة

البلوش��ي: نش��كر خالد بن حمد لتهيئ��ة الظ��روف لرعاية الش��باب البحريني
ناصر محمد: نفخر بالدوري.. ومبادرات سموه تسهم في تطوير الرياضة
اللجنة اإلعالمية       دوري خالد بن حمد

محمد والبلوشي يتوسطان فريقي اإلعاقة الحركية وجمعية الصمالبلوشي ومحمد لدى زيارتهما معرض صور الدوري
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اإلعاقة الحركية يتخطى 
جمعية الصم ويصعد للنهائي

بطاقات ملونة في نصف 
نهائي ذوي اإلعاقة

 األولمبياد الخاص يطير 
إلى نهائي ذوي اإلعاقة

يف اللقاء األول يوم أمس األول، متّكن فريق اإلعاقة الحركية من 
تحقيق الفوز عىل فريق جمعية الصم البحرينية بثالثة أهداف 

مقابل واحد وبالتايل وصل للمباراة النهائية.
وانتهى الشوط األول من اللقاء بتقدم الفريق الفائز بهدفني 

مقابل واحد.
وسجل أهداف الفريق الفائز كل من: أحمد محمد املالود يف 
الدقيقة )4(، نبيل الدورسي )10( وعيل جاسم هجرس )28(، 

فيام سجل هدف الفريق الخارس الالعب جالل ميك يف الدقيقة 
)15(. أدار اللقاء الحكام محمد غازي، محمد مرشد وأحمد 

خليل، وتم إشهار البطاقة الحمراء لالعب فريق اإلعاقة الحركية 
أحمد يوسف أمني.

تواجدت البطاقات الصفراء والحمراء يف مبارايت الدور نصف 
النهايئ لدوري ذوي اإلعاقة واشتملت عىل بطاقتني صفراء 

ومثلها حمراء يف املباراتني.
املباراة األوىل، اضطر حكم املباراة املكون من محمد غازي 

ومحمد مرشد إلشهار البطاقة الحمراء لالعب اإلعاقة الحركية 
أحمد يوسف عند الدقيقة 15.

أما املباراة الثانية، أشهر طاقم تحكيم مباراة األوملبياد الخاص 
ضد الصم محمد مرشد ومحمد غازي البطاقة الصفراء لالعب 

الصم محمد فريد خالل املباراة يف الدقيقة 19، وكذلك تم طرد 
العب الصم أكرب سلامن. وخرجت املباراتني مبستوى فني جيد 

ومل تشهد أي احتجاجات عىل القرارات التحكيمية.

طار فريق األوملبياد الخاص إىل نهايئ دوري ذوي اإلعاقة بعدما 
فاز عىل فريق الصم بأربعة أهداف مقابل هدف يف مباراة 

الدور نصف النهايئ.
وقدم األوملبياد الخاص مستوى جيد خالل اللقاء وسيطر عىل 
غالبية فرتات املباراة، إذ انتهى الشوط األول بتقدم األوملبياد 

الخاص بهدفني مقابل هدف، وافتتح التسجيل العب األوملبياد 
الخاص موىس أحمد عند الدقيقة 6، قبل أن يضاعف زميله 
عيل عباس النتيجة بتسجيله الهدف الثاين عند الدقيقة 10، 
وقلص العب الصم فاروق إبراهيم النتيجة بتسجيله هدف 

فريقه الوحيد عند الدقيقة 15، ويف الشوط الثاين سجل 
األوملبياد الخاص هدفني آخرين عن طريق عيل مريزا يف 

الدقيقة 22 وعيل عباس يف الدقيقة 28.

جانب من فرحة اإلعاقة الحركية ببلوغ النهائي

طرد العب فريق الصم أكبر سلمان

جانب من لقاء األولمبياد الخاص والصم

9 أهداف في نصف نهائي 
ذوي اإلعاقة

حسم طرفي النهائي بدوري 
ذوي اإلعاقة

اليوم يتحدد طرفا نهائي 
دوري المراكز الشبابية 

 شهدت مبارايت الدور نصف النهايئ لدوري اإلعاقة تسجيل 
9 أهداف يف مباراتني، كان النصيب األكرب يف املباراتني خالل 

لقاء األوملبياد الخاص والصم، حيث شهدت املباراة تسجيل 5 
أهداف كان 4 لفريق األوملبياد الخاص.

وانتهت مباراة األوملبياد الخاص والصم بفوز األول بأربعة 
أهداف مقابل هدف، واملباراة األخرى فاز فيها اإلعاقة الحركية 

عىل الصم البحرينية بثالثة أهداف مقابل هدف.
وتناوب عىل تسجيل األهداف التسعة 8 العبني، إذ سجل عيل 

عباس العب األوملبياد الخاص هدفني يف مباراة فريقه وهو 
الوحيد الذي زار الشباك مرتني، فيام كان الالعبني اآلخرين 

سجلوا هدف واحد فقط.

مع انتهاء مبارايت الدور نصف النهايئ لدوري ذوي اإلعاقة، 
حسمت هوية الفريقني املتأهلني إىل النهايئ بوصول فريق 

اإلعاقة الحركية وفريق األوملبياد الخاص، إذ سيلتقي الفريقني 
يوم الخميس املوافق 14 سبتمرب الحايل عىل صالة مدينة 

خليفة.
وجاء تأهل اإلعاقة الحركية بعد فوزه عىل جمعية الصم 

البحرينية بثالثة أهداف مقابل هدف، وفاز األوملبياد الخاص 
عىل الصم بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن املنتظر أن تشهد املباراة النهائية مستوى فني مرتفع 
خصوًصا أن فريقي اإلعاقة الحركية واألوملبياد الخاص يضامن 

نخبة من الالعبني املميزين الذين قدموا مستويات الفته يف 
الدور نصف النهايئ.

تبلغ منافسات الدوري ذروة كبرية يف اإلثارة مساء اليوم، 
حينام تلعب مباريات الدور نصف النهايئ للمراكز الشبابية 
واألندية، وذلك عىل صالة مدينة خليفة الرياضية يف مدينة 

عيىس.
عند 5 مساء، يلعب فريق مركز شباب سند مع فريق مركز 

شباب أبوقوة.
وعند 6 مساء، يلعب فريق مركز شباب املحرق مع فريق 

مركز شباب جدحفص.
وتأمل الفرق األربعة يف املنافسة بقوة للتأهل إىل املباراة 

النهائية التي ستقام يوم 14 سبتمرب الجاري.
ومن املتوقع أن تشهد املباريات تنافسا قويا بني جميع 

األطراف، وحضورا جامهرييا مميزا لجامهري الفرق األربعة.
وكان فريق مركز شباب سند تأهل عىل حساب فريق مركز 

شباب راس رمان، وأبوقوة عىل حساب النعيم، واملحرق عىل 
حساب السهلة الجنوبية، وجدحفص عىل حساب مدينة 

حمد.

من الفرحة بأحد األهداف
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الجولة  4

)وكاالت(: ق��ال أندريس إنييس��تا نجم 
فريق برش��لونة اإلسباين لكرة القدم، إنه 
مل يتوصل حتى اآلن التفاق بشأن العقد 

الجديد مع النادي الكتالوين.
كام مل يستبعد الالعب املخرضم إمكانية 
رحيله عن صفوف الفريق بنهاية املوسم 
الح��ايل، إذا مل تأت املفاوضات بينه وبني 

النادي بالشكل الذي ينتظره.
وق��ال إنييس��تا، أمام مراس��ي وس��ائل 
اإلعالم، بعد مب��اراة فريقه التي انتهت 
بالف��وز الكاس��ح 5 � 0 عىل إس��بانيول: 
“كان س��وء فهم، الكلامت املس��تخدمة 
مل تك��ن هي الكلامت الفعلية، ولكنها مل 
تك��ن رد فعل ضد رئي��س النادي، قلت 
الحقيقة بالضبط، سواء بقيت يف الفريق 
أم ال، س��يظل لدي دامئا املودة واالحرتام 

تجاه هذا النادي”.

وكان جوس��يب ماري��ا بارتوميو، رئيس 
الن��ادي قال قبل أي��ام إن مجلس إدارة 
النادي توصل التفاق مبديئ مع إنييس��تا 

بشأن تجديد عقده مع النادي.
وبعد يومني، ولدى عودته من املشاركة 
مع املنتخب اإلسباين يف تصفيات أوروبا 
املؤهلة لكأس العامل 2018، نفى إنييستا 
م��ا ذك��ره بارتوميو ب��رد مقتضب لكنه 

قاطع حيث قال “ال”.
وأوضح إنييس��تا ) 33 عاما(، الذي اعتاد 
الردود الدبلوماس��ية: “مر وقت طويل 
منذ بدأت املفاوضات بيننا، تسري األمور 
كام تس��ري، وأعلم أن برشلونة هو بيتي 
وأن التواج��د فيه أفضل م��ن أي مكان 

آخر، ولكن املوقف هكذا”.
وأض��اف: “هن��اك كث��ري م��ن الن��اس 
يستغلون الوقت الحايل لسكب البنزين 

عىل الن��ار”. ويتميز إنييس��تا بأنه أحد 
أفضل نجوم برش��لونة عىل مدار تاريخ 
الن��ادي، ك��ام يحظ��ى مبكان��ة خاصة 
م��ع زميل��ه األرجنتين��ي ليونيل مييس 
يف قل��وب الجامه��ري. ورغم ه��ذا، جاء 
رحي��ل تش��ايف هرينانديز ع��ن صفوف 
الفريق، وتراجع دور إنييستا يف الناحية 
الهجومية لربشلونة تحت قيادة املدرب 

لوي��س إنري��ي، املدير الفني الس��ابق 
للفري��ق، وكذل��ك الخالفات م��ع إدارة 
النادي برئاس��ة بارتوميو، لتدفع إنييستا 
للتفكري يف مس��ألة البقاء بربشلونة حتى 
نهاية مس��ريته الكروية. وقال إنييس��تا: 
“يف وضع��ي هذا، يج��ب تقييم العديد 
من األم��ور، األمر ليس رف��ض أو قبول 

التجديد للنادي”.

)وكاالت(: أصبح فريق ريال مدريد، 
ع��ىل بع��د 4 نق��اط من برش��لونة 
املتصدر، بعد التعادل املخيب لآلمال 
أمام ليفانتي، يف الجولة املاضية من 
الليجا، وس��يخوض م��درب الفريق 
زين الدين زيدان، املواجهة املقبلة 
أمام ري��ال سوس��ييداد، يف ظروف 

صعبة.
وتعادل الفريق امللي مع فالنس��يا 
ع��ىل ملع��ب س��انتياجو برنابيو يف 
الجولة الثاني��ة، تبعها بالتعادل مع 
ليفانتي عىل نف��س امللعب، ليحتل 
الفري��ق املرك��ز الخام��س برصي��د 
5 نق��اط، يف ح��ني انتهز برش��لونة 

الفرص��ة، وس��حق جاره إس��بانيول 
بخامسية.

اإلس��بانية،  “ماركا”  وتقول صحيفة 
مبارات��ه  يف  زي��دان  مش��كلة  إن 
سوس��ييداد،  ري��ال  أمام  القادم��ة 
تتمثل يف غياب كريم بنزمية لإلصابة 
ومارسيلو للطرد، وكرستيانو رونالدو 

لإليقاف.
وأوضحت أن املدرب الفرنيس سيلجأ 
إىل ثي��و هرناندي��ز لتعويض غياب 
مارسيلو، فيام س��يكون من املتوقع 
أن يعوض غياب كرس��تيانو وبنزمية 
كاًل من جاريث بيل ومايورال الذي 
اس��تبعد من املباراة األخرية ألسباب 

فنية.
فريق  املل��ي  الفريق  وسيس��تقبل 
أبويل نيقوس��يا الق��ربيص، األربعاء 
دور  مباري��ات  أوىل  يف  املقب��ل، 
املجموعات من دوري أبطال أوروبا.

عىل صعي��د آخر، وض��ع فلورنتينو 
برييز، رئيس النادي اإلس��باين، خطة 
رسي��ة، للتخلص من نج��م الفريق 
االنتق��االت  ف��رتة  خ��الل  املل��ي، 

الصيفية املقبلة.

وذك��رت صحيف��ة “ديي س��تار”، 
الربيطانية نقاًل عن تقارير إسبانية، 
أن الش��كوك تح��وم بش��دة حول 
مصري جاريث بيل مع ريال مدريد، 
يف أعق��اب اإلصابات الكث��رية التي 

يتعرض لها النجم الويلزي.
وأدى توه��ج ثن��ايئ امللي إيس��كو 
وماركو أسينسيو، إىل زيادة الضغط 
ع��ىل جاري��ث بي��ل، ال��ذي أصبح 
مطالًبا بتقديم مستوى مامثل لهام.

ويع��د بي��ل، هدًف��ا طوي��ل األمد 
ملانشس��رت يونايتد، وح��اول جوزيه 
موريني��و مدرب الش��ياطني الحمر، 
الحص��ول ع��ىل خدم��ات الالعب، 

خالل املريكاتو الصيفي املايض.
وكشفت التقارير اإلسبانية، أن برييز 
ين��وي بي��ع جاريث بي��ل، الصيف 
املقبل، ويخفي األمر عن زين الدين 
زي��دان الذي يس��اند بي��ل وطالب 

بعدم اإلستغناء عنه.
ويأمل رئيس ريال مدريد، يف جلب 
91 مليون جنيه إس��رتليني من بيع 

بيل.
وأشارت التقارير، إىل أن برييز يحلم 
باستقدام الفرنيس أنطوان جريزمان 
نجم أتلتيكو مدري��د بعد بيع بيل، 
الذي يس��تمر عقده مع امللي حتى 

عام 2022.

إنييستا يزيد الغموض 

زيدان في مأزق

أندريس إنييستا

)وكاالت(: تس��ببت البطاقة الحمراء التي 
حصل عليها س��اديو ماين، يف الشوط األول 
خالل خسارة ليفربول 0-5 أمام مانشسرت 
س��يتي، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
الق��دم، يوم الس��بت، يف انقس��ام الخرباء 
حتى لو كانوا من أرسة واحدة، إذ اختلف 
رأي ثنايئ مانشسرت يونايتد السابق جاري 

وفيل نيفيل.
واصطدمت قدم ماين بوجه حارس سيتي 
إيدرس��ون، أثناء سعيهام للوصول إىل كرة 

عالية.
وكت��ب ج��اري لينيك��ر، مهاج��م إنجلرتا 
االذاع��ة  هيئ��ة  يف  واملعل��ق  الس��ابق، 
الربيطاني��ة )يب.يب.يس( يف حس��ابه ع��ىل 

“تويرت”: “قرار طرد ماين هراء.. هراء”.
ووج��ه جاري نيفل، ال��ذي كان يجلس يف 
االستاد للتعليق عىل املباراة لشبكة سكاي 
س��بورتس التلفزيونية، انتق��ادات فورية 

للحكم.
وقال نيفل: “جون موس أفسد لتوه هذه 
املب��اراة، مل يكن بحاجة إلش��هار البطاقة 

الحمراء، كان ميكنه إنذاره”.
وأض��اف: “أعتقد أنه أخط��أ، كانت عيناه 
عىل الكرة.. هذا قرار س��خيف، إذا تفوق 

يف ه��ذا االلتحام كان املرمى س��يصبح يف 
متناوله”.

لكن ش��قيقه فيل اختلف معه، وقال عرب  
حسابه عىل “تويرت”: “قرار جيد من جون 

موس”.
وأض��اف: “البطاق��ة الحم��راء أفس��دت 
املب��اراة، لكن هذا ليس خطأ جون موس، 
موقع��ه كان رائع��ا لريى الواقعة وأش��هر 

البطاقة الحمراء”.

كام وج��د جاري نيفل اعرتاض��ا عىل رأيه 
من جيمي كاراجر، املعلق أيضا يف س��كاي 

سبورتس.
وقال مدافع ليفربول السابق يف إشارة إىل 
أحد قوانني اللعبة، الذي ينص عىل أن أي 
عرقلة أو التحام يش��كل خطرا عىل سالمة 
املناف��س يجب أن تت��م معاقبته: “كانت 
عيناه عىل الكرة، لكن هذا ال يعني أنه ال 

يشكل خطرا عىل منافسه.”

ومل تكن مفاجأة أن يشعر يورجن كلوب، 
مدرب ليفربول بالظلم جراء هذا القرار.

وق��ال امل��درب األمل��اين: “قدم��ه مل تكن 
مرتفعة ج��دا، الحارس جاء يف اتجاه ماين، 

يف رأيي هي ليست بطاقة حمراء”.
وبدا أن كلوب نال بعضا من تعاطف بيب 
جوارديوال مدرب سيتي، الذي عاىن فريقه 
من بطاقات حمراء لكاي��ل والكر ورحيم 

سرتلينج يف مباراتيه السابقتني.
وقال جواردي��وال: “ماين مل يره.. كان ينظر 

للكرة لكن التصادم كان قويا”.
وأضاف: “مل أتحدث عن القرار عندما ُطرد 

كايل والكر، لذا لن أتحدث اآلن”.
ويواج��ه ماين الع��ب منتخب الس��نغال 
اإليق��اف ل��� 3 مباريات محلي��ا، رغم أنه 
س��يكون متاحا للعب م��ع ليفربول عىل 
أرضه ضد إش��بيلية يوم األربعاء يف دوري 

أبطال أوروبا.
وكت��ب ماين يف صفحته عىل “فيس��بوك”: 

“أمتنى إليدرسون التعايف رسيعا”.
وأض��اف: “أنا آس��ف ألن��ه أصيب خالل 
اصطدامنا يف امللعب، وأشعر باألسف ألنه 
مل يس��تطع إكامل املباراة، أدعو من أجل 

تعافيه وعودته رسيعا جدا”.

طرد ماني يثير الجدل

لقطة طرد ساديو ماني 

)وكاالت(: رمبا تكون سلون ستيفنز، 
نالت لقب آخر البطوالت األربع 
الكربى لهذا العام، يوم السبت، 
بالفوز عىل مواطنتها ماديسون 

كيز، لكن الرابح األكرب يف فالشينج 
ميدوز، هو التنس األمرييك.
وبعدما هيمنت الالعبات 

األمريكيات عىل الدور قبل النهايئ 
يف أمريكا املفتوحة، كان الليلة ال 

تنىس لالتحاد األمرييك للعبة.
ومل يتكرر هذا األمر يف قرعة الرجال 

حيث خرس سام كويري املصنف 
15، وهو آخر أمرييك تبقى يف 

البطولة، يف دور الثامنية أمام كيفن 
أندرسون، الذي واجه رفائيل نادال 

عىل اللقب.
لكن األنباء الطيبة فاقت األنباء 

السيئة للتنس األمرييك.
وقال جوردون سميث، املدير 

التنفيذي لالتحاد األمرييك للتنس: 
“كنا نعلم أن هذه اللحظة ستأيت، 

وكان كل ما يتعني علينا فعله الصرب 
واالنتظار، وهو ما حدث”.

وتابع: “كان أسبوعا رائعا للتنس 
األمرييك، كنا نعلم منذ فرتة طويلة 
أننا منلك جيال جديدا من الالعبات 

الواعدات، ميكنهن السري عىل خطى 
فينوس وسريينا وليامز وهو ما 

تحقق”.
وأضاف: “ولدينا أيضا مجموعة من 

الالعبني الشبان الذين يتلمسون 
طريقهم”. ويف السنوات األخرية 

كان السؤال الذي يرتدد قبل نهايئ 
أمريكا املفتوحة، “ما الذي حدث 

للتنس األمرييك؟”. لكن هذا العام 
تحدثت كيز كيز )22 عاما( وصيفة 
بطلة أمريكا املفتوحة بعد خسارتها 
3-6 و-6 0، أمام ستيفنز يف النهايئ 

السبت، عن اإليجابيات وقالت: 
“نلت أنا وستيفنز جائرة اليوم، وهو 

أمر يتحدث عن نفسه.. أعتقد أن 
التنس األمرييك يف حالة طيبة اليوم، 

أستطيع القول يف حالة رائعة”. 
وتبدو األمور اآلن أكرث إرشاقا مقارنة 

بسنوات طويلة مضت.
وأصبحت كيز وستيفنز وكوكو 
فاندفيج وفينوس وليامز، أول 

رباعي أمرييك يهيمن عىل الدور قبل 
النهايئ يف بطولة من األربع الكربى 

منذ وميبلدون 1985.
كام أصبحت كيز وستيفنز أيضا 

أول أمريكيتني غري فينوس وسريينا، 
تلعبان يف نهايئ بطولة من األربع 

الكربى منذ خرست لينزي دافنبورت 

أمام فينوس يف وميبلدون يف 2005.
ويستطيع عشاق التنس ومتابعوه 

يف كل مكان مشاهدة املوجة 

الجديدة من العبي والعبات 
الواليات املتحدة، الذين يكشفون 

عن مواهبهم يف فالشينج ميدوز.

التنس األميركي يستعيد بريقه

زين الدين زيدان 

1 بيرنلي- ك باالس 0

1 هرتا- بريمن 1

1 سانت ايتيان- انجيه 1

3 شالكه- شتوتغارت 1 

2 ليون- غانغان 1

0 سوانسي- نيوكاسل 1

2 ديبورتيفو- سوسيداد 4

2 انتر- سبال 0

1 كالياري- كروتوني 0

4 التسيو- ميالن 1

2 بلباو- خيرونا 0

2 اتاالنتا- ساسولو 1

0 فيرونا- فيورنتينا 5 

1 اودينيزي- جنوا 0

أبرز نتائج أمس

  الدوري اإلنجليزي

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

الدوري االلماني

الدوري الفرنسي

   الجولة 4

   الجولة 3

   الجولة 3

   الجولة 3

   الجولة 5

مورينيو يرفض 
مصافحة هيوز 

   
)وكاالت(: كشفت تقارير 

صحفية، تفاصيل مع 
حدث بني الربتغايل جوزيه 

مورينيو، املدير الفني 
ملانشسرت يونايتد، ومارك 

هيوز، مدرب ستوك سيتي، 
يف املباراة التي جمعت 

بينهام، مساء السبت.
وذكرت صحيفة “مريور”، 

أن مورينيو رفض مصافحة 
هيوز بعد اللقاء، كام جرت 
العادة يف الربمييريليج، رغم 
أنه صافح طاقم التدريب 

الخاص بستوك سيتي.
وأوضحت الصحيفة أن 

السبب وراء ذلك، هو أن 
مورينيو أثناء اللقاء تعرض 

فريقه لركلة حرة، وكان 
بحاجة لتنظيم الخطوط، 

ولكنه دخل املنطقة الفنية 
الخاصة مبارك هيوز، مام 

دفع مدرب ستوك سيتي ألن 
يرصخ يف وجهة بأن يبتعد، 
كام طلب من الحكم إعادة 

السبيشال وان إىل مقعده.
من جانبه، تحدث هيوز 

عن الواقعة بقوله “مورينيو 
رفض مصافحتي عقب 

املباراة، وال أدري السبب، 
رمبا ألنه مستاء من النتيجة، 

الفرق الكبرية عادة تتوقع 
أال تخرس أي نقاط ولكن 

هذه كرة القدم”.

سلون ستيفنزوماديسون كيز
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المحميد يكّرم موظفي الشهر في “باس” 
كرم����ت �رشكة خدمات مط����ار البحرين )با�س( 
فيه����ا مبنا�شب����ة اختياره����م  العامل����ن  م����ن   14
كموظفن مثالين ل�شهر يوليو 2017، واأف�شل 

فرق عمل.
واأك���د الرئي����س التنفي���ذي لل�رشك���ة �شلم���ان 
املحمي���د اأن ا�شرتاتيجية �رشك���ة “با�س” تركز على 
تعزي���ز بيئ���ة عم���ٍل ن�شيط���ة وقائمة عل���ى العدالة 

وتطبيق اأخالقيات العمل وتقدير الكفاءات.
واأ�ش���اف اأن �رشك���ة “با����س” توؤم���ن ب����رشورة 
تعزي���ز البني���ة التحتي���ة عل���ى خمتل���ف االأ�شعدة، 
ومنه���ا م���ا يتعل���ق باملن�ش���اآت وم�شاري���ع التنمية 
امل�شتدامة،وكذل���ك ا�شتم���رار اال�شتثمار يف الرثوة 

الب�رشية.

و�شكره���م  �شعادته���م  املكرم���ّون  واأب���دى 
الختيارهم كموظفن مثالين ل�شهر يوليو 2017. 
و�شددوا على اعتزازهم بكونهم جزًءا من �رشكة 
“با����س”، الت���ي ال تتوانى عن احلف���اوة مبوظفيها 
واالهتم���ام به���م، م���ن اأج���ل الو�شول اإل���ى اأف�شل 
درجات الر�شى الوظيف���ي، والذي �شينعك�س على 

اأدائهم وجودة اخلدمات املقدمة من قبل ال�رشكة.
اأما املكرمون لهذا ال�شهر فهم: يا�شمن فرج 
و�شارون ماتاغي و�شعود بوه���زاع وعبداهلل خليفة 
وحممد زين���ل واإميان البلو�شي وه���اين البنا ونزيه 
اإبراهيم واأحمد الكوهجي و�شامي العرادي وجا�شم 
حممد وحمم���د عبدال�شهيد وخال���د �شليبيخ وعلي 

عبداهلل. 

فندق الخليج يستضيف الشيف الياباني كازو 

“VIVA” تنظم حملة للتبرع بالدم 

ضمن برنامج “نجوم التنمية”

“البحرين للتنمية” تكّرم موظفيها المتميزين 

ي�شتعد فندق اخللي���ج البحرين للموؤمترات 
و�شبا ال�شت�شافة ال�شيف الياباين تاكاجي كازو 
احلا�شل على جائ���زة “مي�شالن �شتار” العاملية 
للتمي���ز يف الطهي، وذلك خ���الل زيارته االأولى 
للمملكة بدًءا م���ن 20 حتى 24 �شبتمرب 2017، 
ليمن���ح لل�شي���وف جترب���ة مثالية م���ن الفخامة 
واالأناقة بتناول اأ�شهى االأطباق اليابانية والذي 
قد اأعدها باأ�شلوب طهي خمتلف وبنكهة خا�شة 

متيزه عن املطابخ اليابانية االأخرى.

نظًرا الحرتاف���ه يف هذا املج���ال واإبداعه يف 
ا�شتخ���دام مكونات���ه، فقد ح�ش���ل تاكاجي على 
جنمتن م���ن جن���وم املي�ش���الن ال�شه���رة عام 
2010، بينما حاز مطعمه Kozithu يف اليابان 
عل���ى جنمة واحدة يف عام 2013 لتقدميه قائمة 
طعام ممي���زة تت�ش���م بدقته���ا وفخامتها، وهو 
التميي���ز ال���ذي حافظ علي���ه كالهم���ا منذ ذلك 

احلن. 
و�رشح مدير عام الفندق رحيم اأبو عمرقائالً 

ال�شيف تاكاجي  ا�شت�شاف���ة  “ي�شعدنا وي�رشفنا 
كازو مبطع���م �شات���و الياباين ال�شه���ر واحلائز 
عل���ى العديد من جوائز التمي���ز كاأف�شل مطعم 
ياب���اين على م�شتوى اململك���ة”. واأ�شاف قائالً: 
“�شغفنا ه���و دافعنا لتق���دمي جتربة ثرية عرب 
رحلة م���ن املذاقات اللذي���ذة ونحن على يقن 
تام باأن �شيوفنا الك���رام �شيحظون بتجربة من 
ال���دالل ع���رب باقة م���ن االأطب���اق اليابانية التي 

حتمل توقيع ال�شيف تاكاجي كازو اخلا�س”.

توا�شل “VIVA ج�ش���ور”؛ برنامج امل�شوؤولية 
االجتماعي���ة ل�رشك���ة VIVA البحري���ن، امل�شاركة يف 
املب���ادرات املجتمعي���ة املختلف���ة، اإذ اأطلقت موؤخًرا 
حمل���ة للتربع بال���دم لدع���م امل�شت�شفي���ات املحلية 

وزيادة الوعي باأهمية التربع بالدم.
وق���د جنحت حمالت التربع بال���دم التي تنظمها 
VIVA ب�ش���كل دوري منذ ع���ام 2012 يف دعم بنك 
الدم  املركزي يف جممع ال�شلمانية الطبي وم�شت�شفى 
امللك حمد اجلامعي وتزويدهم باملئات من الوحدات 
اَ اأك���رث من 150  املت���ربع به���ا. حي���ث ي�ش���ارك دوريًّ
�شخ�ًشا من امل�شوؤولن واملوظفن، اإلى جانب عدد 
من ال�رشكاء يف هذه احلمالت التي تتم يف مقر ال�رشكة. 
وتربع موظف���و VIVA يف احلملة االأخرة التي 

نظمتها ال�رشكة مبا يزيد عن 40 وحدة دم.
وتعت���رب ه���ذه احلملة خط���وة من ال�رشك���ة لدعم 
املجتم���ع املحل���ي وتلبي���ة احتياج���ات املوؤ�ش�ش���ات 
الطبية يف اململكة، كما اأنه ومن خاللها، تهدف ال�رشكة 
للت�شجيع على التربع بال���دم على اأ�شا�س منتظم ملا 

له من اأهمية يف م�شاعدة واإنقاذ حياة العديد.

تفعيالً لربنامج “جن����وم التنمية” الذي د�شنته 
جمموع����ة بنك البحرين للتنمية موؤخًرا؛ كّرم الرئي�س 
6 م����ن  التنفي����ذي للمجموع����ة �شط����ام الق�شيب����ي 
املوظف����ن املتميزين خالل الرب����ع الثاين من العام 
اجلاري )2017(، وهم كل م����ن: حممد جا�شم، ونور 
فروت����ن و�شي����د ح�ش����ن الع����رادي وحمم����د يو�شف 

املعريف، وح�شن اخلاجة، واإميان الق�شاب.
كم����ا مت منح جائ����زة “العمل اجلماع����ي” لق�شم 
مراجع����ة االئتم����ان وذل����ك للرب����ع الثاين م����ن العام 
2017 اأي�ًشا.  وقال الق�شيبي “تفتخر جمموعة بنك 
البحري����ن للتنمية اليوم بتكرمي نخبة من من�شوبيها 
املتميزين �شمن برنامج جن����وم التنمية خالل الربع 
الث����اين من الع����ام اجل����اري والذي����ن بذل����وا جهوًدا 
كب����رة يف جمال عملهم، كما ات�ش����م اأداوؤهم بالتميز 

وااللتزام ب�شكٍل عام، اإ�شافًة اإلى متيز ق�شم مراجعة 
االئتمان بالعمل اجلماعي وال����ذي ت�شعى املجموعة 
اإل����ى دعمه وتعزيزه بن جميع من�شوبيها يف خمتلف 
االأق�شام والدوائر، وذل����ك يف اإطار حر�س املجموعة 

على تطوير وحتفيز املوارد الب�رشية وتوفر اأف�شل 
بيئ����ة عمل ممكنة مما ي�شهم يف حتقيق ا�شرتاتيجية 
املجموعة من خالل تبني اأف�شل املمار�شات يف هذا 

املجال”. 

“بابكو” تنظم ورشة “أبطال الطاقة” 

“سنتربوينت” تطلق مجموعة العودة للمدارس 

ح����رش 7 م�شوؤولن الأبط���ال الطاقة يف 
�رشك���ة نف���ط البحرين )بابك���و( ور�شة عمل 
داخلية مل���دة ي���وم واحد بن���ادي بابكو يف 

العوايل بتاريخ 30 اأغ�شط�س 2017. 
اأدار ور�ش���ة العمل مني���ف ال�شمري- 

اأحد اأع�شاء فريق الطاقة يف بابكو.
وا�شتهدف���ت الور�ش���ة ت�شليط ال�شوء 
على الدور احلي���وي الذي ي�شطلع به قادة 
الطاق���ة، واأث���ره الفع���ال يف تطوي���ر خط���ة 
التنفيذ،ور�شد  واإدارة عملي���ات  الطاق���ة، 
ومتابع���ة املخرج���ات اخلا�ش���ة مبب���ادرات 
تر�شي���د الطاق���ة. ويف اإطار ور�ش���ة العمل، 
عم���ل م�شوؤولو اأبط���ال الطاقة ب�شكل وثيق 
مع جمي���ع اأع�شاء فريق الطاقة بال�رشكة من 
اأجل حتقيق النجاح املرجو يف تنفيذ برامج 
تر�شي���د الطاق���ة، وه���و ما ميث���ل الغر�س 

االأ�شا�شي من الور�شة. 
وخ���الل الفعالي���ة، ا�شتعر����س ه���اين 
تق���ي اأحد اأع�شاء فري���ق الطاقة بال�رشكة – 
متطلبات �شهادة االإي���زو 50001:2011 ، 

والتوقعات املرجوة يف هذا اخل�شو�س. 
– من�ش���ق  وق���دم فين�شي���ت ا�شبين���ا 
���ا ع���ن �شمات  ���ا تو�شيحيًّ الطاق���ة – عر�شً
وخ�شائ����س القائد الفع���ال للطاقة. ومن 
جانبه، تط���رق منيف اإلى اجلوان���ب الفنية 
ذات ال�شلة بنظام “في�شوال مي�شا” لتعزيز 
اإدارة الطاق���ة، واإدارة االأبخ���رة املحتج���زة، 

وبرنامج ر�شد الت�رشب واالإ�شالح. 
واأقيم���ت الور�ش���ة بنظ���ام اجلل�ش���ات 
التفاعلية للم���رة االأولى بالن�شبة مل�شوؤويل 
اأبط���ال الطاقة يف بابك���و مب�شاركة كل من 
ثاب���ت اأحم���د )دائ���رة الق���وى واملرافق(، 
الزي���ت– )دائ���رة معاجل���ة  تق���ي  وه���اين 

ال�شمالية(، وحممد ال�شفار )دائرة معاجلة 
الزيت – اجلنوبية(، وحممد خمي�س )دائرة 
واأمر كاظم  الزيت–ال�شمالي���ة(،  معاجل���ة 
)دائرة معاجلة الزي���ت – اجلنوبية(، وعلي 
اإبراهيم )دائرة معاجلة الزيت–ال�شمالية(، 
وعل���ي ح�ش���ن )دائ���رة تخزي���ن وت�شدير 

الزيت(. 

اأطلق���ت �شنرتبوين���ت، �شل�شلة متاجر 
التجزئ���ة اخلا�ش���ة باالأزي���اء واملو�ش���ة يف 
ال�رشق االأو�شط، جمموع���ة العودة للمدر�شة 
الت���ي ت�شم جميع التجهيزات الالزمة للبدء 
بالع���ام الدرا�ش���ي وجذب االأنظ���ار باإطاللة 

متميزة. 
املواه���ب  �شنرتبوين���ت  وت���درك 
واالهتمام���ات املختلف���ة الت���ي يتميز بها 
االأطف���ال وتعم���ل على تنميته���ا واالحتفاء 
بفرادته���ا وت�شليط ال�ش���وء على اأهمية اأن 

يحظى كل طفل باالأف�شل دائًما. 
تتمي���ز جمموع���ة املنتج���ات يف بيب���ي 
�ش���وب بت�شكيلة من التجهي���زات املثالية 
للفتي���ات والفتيان ال�شغار ممن يتمتعون 
تتاأل���ق حقائ���ب  ب���روح املغام���رة! حي���ث 
الظهر لعا�شقات املو�ش���ة ال�شغار ب�شور 

ال�شه���رات املف�شالت لديه���ن مثل اإل�شا 
من فيلم ’فروزن‘ اأو ’هيلو كيتي‘ املحببة؛ 
فيم���ا تفي����س ت�شكيل���ة حقائ���ب الظه���ر 
للفتيان بروح املغام���رة مع �شور م�شاهر 
لالإعج���اب  املث���رة  اخلارق���ن  االأبط���ال 
م���ن �شوبرم���ان وبامت���ان مطلق���ًة العن���ان 
لطاق���ات البطل اخل���ارق ال�شغر وم�شجعًة 
اإي���اه عل���ى التوج���ه للمدر�ش���ة ب���كل حمبٍة 
ون�ش���اط. وملحب���ي املغام���رات واحلما�س، 
تتمي���ز جمموع���ة ه���ذا الع���ام بر�شوم���ات 

“تران�شفورمرز” و”فراري” اأي�ًشا. 
تتمي���ز جمموع���ة حقائب الظه���ر لهذا 
العام باالأناق���ة والعملية �شويًة مع جمموعة 
والقواري���ر  االأق���الم  م���ن حماف���ظ  كامل���ة 
البال�شتيكي���ة و�شناديق وا�شعة لتو�شيب 

وجبة طعام للطفل.



السنة التاسعة - العدد 3254 

االثنين
11 سبتمبر 2017 

20 ذو الحجة 1438

السنة التاسعة - العدد 3254 

االثنين
11 سبتمبر 2017 

20 ذو الحجة 1438

tariq.albahar@albiladpress.com

23

ع���رت حوري���ة فرغلي ع���ن �سعادته���ا بعر����ض م�سل�سل 
“انتق���ام” عل���ى قن���اة اإم بي �س���ي م����ر وقالت: اعت���ره من 
الأعمال الدرامية ال�سعبة واأعت���ز مب�ساركتي البطولة فيه اأمام 
عمرو يو�سف، اأحمد ال�سع���دين، �سامح ال�ريطي. واأ�سافت: اأن 

امل�سل�سل مقتب�ض عن امللحمة الروائية العاملية “الكونت دي 
مونت كري�ست���و”، وتدور اأحداثه يف الزمن املعا�ر وحتديداً يف 
مدين���ة القاهرة، ومتزج ب���ن اخليانة والنتق���ام واحلب، حيث 

يحاول “فوؤاد الزيني” النتقام ممن تاآمروا عليه وخانوه.
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1840
تق�سف  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
بريوت لإرغام “حممد 
علي با�سا” على ترك 

�سوريا.

1926
 “بينيتو مو�سوليني” 
ي��ت��ع��ر���ض مل��ح��اول��ة 

اغتيال فا�سلة.

1930
“�سرتومبويل”  بركان 
يثور  �سقلية  بجزيرة 
بركانية  ويلقي بحمم 
اإل�����ى  طنن  ت�����س��ل 
وك����ان����ت ت���ل���ك ه��ي 
ث��ورات��ه تدمريا  اأك��ر 
تاريخه  ام��ت��داد  على 

امل�سجل.

1931
يلقون  الإي��ط��ال��ي��ون 
القب�ض على املجاهد 
الليبي “عمر املختار” 
ينزف  م�����س��اب  وه���و 

دما.

1941
تعلن  النازية  اأملانيا   
الوليات  على  احلرب 

املتحدة.

1945
“موؤمتر  اأع��م��ال  ب���داأ   
ل��ن��دن  يف  اخلم�سة” 
ب�������ن ال�������ولي�������ات 
امل���ت���ح���دة والحت�����اد 
وال�سن  ال�سوفيتي 

واإجنلرتا وفرن�سا.

مسافات

حال الترك تخضع لجلسة تصوير بجرأة وأنوثة ساحرة

الحليبي يصور “أماني العمر” في البحرين

مسرح الريف يعرض “ليلى والذئب” 

تأجيل مهرجان الخليج المسرحي للفرق األهلية

“الكاردينال” بنادي البحرين للسينما

خ�سع���ت الفنان���ة البحرينية حال ال���رتك جلل�سة 
ت�سوي���ر جديدة اأطلت فيه���ا بجراأة واأناق���ة ل�سالح 

اإحدى املجالت باللغة الإجنليزية.
اإطاللته���ا  ب�س���ور  اجلمه���ور  ح���ال  و�سارك���ت   
اجلديدة عر �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل 
الجتماع���ي “ان�ستغرام”.  واأطل���ت النجمة البحرينية 
عل���ى غ���الف Woman this month بف�ستان من 
دون اأكم���ام خمط���ط باللون���ن الأ�س���ود والأبي�ض، 
وطويل و�سيق، ما ابرز ت�ساري�سها ور�ساقة ج�سمها، 
كما اأ�سدلت �سعرها على كتفيها يف انوثة �سارخة.  

وكان���ت حال قّل���ت اإطاللته���ا من���ذ انتقلت من 
ال�سك���ن م���ع والده���ا املنت���ج حممد ال���رتك وزوجته 
الفنان���ة املغربية دني���ا بطمة، للعي�ض م���ع والدتها 
من���ى ال�سابر التي ح�سلت على حق احل�سانة، بعد ان 
عّللت طلبها باأن الفن كان ياأتي على ح�ساب درا�سة 

حال.

عودة تيرميناتور في سينما البحرين

يع���ود بع���د 26 �سنة ال���ى �رك���ة البحرين لل�سينم���ا فيلم 
الك�س���ن الكبري ال���ذي ينتمي اإل���ى �سل�سلة اأف���الم تريميناتور: 
تريمينات���ور 2: جادجمنت داي للنج���م الرائع اآرنولد �سوارزنيغر 
واملخ���رج الكب���ري جيم�ض كام���ريون بن�سخة منقح���ة 3D. وكان 
الفيلم قد حقق اأعلى الإي���رادات وقت اإ�سداره يف 1991، فيما 
بلغت ميزانية اإنتاج���ه 102 مليون دولر، ليكون الفيلم الأعلى 

كلفًة يف التاريخ يف ذلك الوقت.
الفيلم حاليا يف �سينمات �ركة البحرين لل�سينما بنجاح و�سط 
اعج���اب الكثريين خ�سو�س���ا الذين عا�سوا ف���رتة عر�سه الول. 
ويتج���ه العديد من املنتج���ن الفرتة الأخرية، اإل���ى اإعادة اإنتاج 
اأفالمهم التي حقق���ت العديد من النجاحات ال�سنوات املا�سية، 
ولكن ب�س���كل متطور يتوافق م���ع التكنولوجيا املعا�رة، وكان 
 ،3D �بدايتها بفيلم “تايتانيك” وال���ذي مت عر�سه بخا�سية ال
وحق���ق جناحاً جماهريي���اً كبرياً على الرغم م���ن كونه مت عر�سه. 
مما اأغرى املنتجن بفكرة اإع���ادة اإنتاج اأفالمهم الناجحة. ويعد 
الفيلم، من اأبرز اأفالم الت�سويق الكال�سيكية، وليزال الكثري من 
اأحداثه وعباراته حمفوراً يف ذاكرة ع�ساق ال�سينما. كما نال الفيلم 

اإ�سادة اجلمهور والنقاد على حد �سواء، وحاز اأربع جوائز اأو�سكار 
من اأ�سل �ست تر�سح لها، وجائزتي بافتا من ثالث فئات تر�سح 
له���ا. وتولى املخ���رج جيم�ض كامريون تنفي���ذ عمليات التنقيح 
وحتويل الفيل���م اإلى ن�سخ���ة ثالثية الأبعاد، وذل���ك بعد النجاح 
الذي �سهده اإطالق ن�سخ���ة ثالثية الأبعاد من فيلم “تايتانيك”. 
وحول اإطالق الن�سخة اجلديدة من الفيلم، قال جيم�ض كامريون 
يف بي���ان �سحفي ر�سم���ي: “ميثل اإطالق الن�سخ���ة ثالثية الأبعاد 
م���ن الفيلم جتربة موؤثرة وجديدة بالن�سبة لع�ساق �سل�سلة اأفالم 
تريميناتور”. واأكد النجم اأرنول���د �سوارزنيجر على م�ساركته يف 
اجل���زء ال�ساد�ض من فيل���م “تريمينيتور”، حيث يب���داأ ت�سويره 
الربيع املقب���ل. �رح املمثل الأمريكي وحاكم ولية كاليفورنيا 
ال�ساب���ق )الذي اأمت عامه ال�سبع���ن يف 30 يوليو املا�سي( باأنه 
�سوف يبداأ الت�سوي���ر يف �سهر مار�ض القادم، حيث �سيعود اإلى 
اأ����رة الفيلم املخرج جيم�ض كامريون، واملنتج ديفيد اإلي�سون. 
وق���د اأك���د كامريون ق���راره اإخ���راج اجل���زء ال�ساد�ض م���ن فيلم 
مغامرات اخليال العلمي “تريمينيتور”.  كما �رح جلريدة ديلي 
اإك�سري�ض باأن ال�سب���ب يف اأن مناذج �سخ�سيات الفيلم تتحدث 
بنف�ض طريق���ة �سوارزنيغر، هو اأنهم جميعا جمرد قوالب مكررة 

لدوره يف الفيلم.

توزيع جوائز مسابقة آفان الدولية

المصـور البحرينـي عيسـى إبراهيـم يحقـق 3 جوائـــز
حق���ق امل�سور الزمي���ل عي�س���ى ابراهيم ثالث 
جوائ���ز ذهبي���ة وف�سية و�رفي���ة يف م�سابق���ة اآفان 
الدولي���ة 2017 للت�سوير الفوتوغرايف،  الذي نظمه 
مركز م�س���وري اخلليج والتي اختتم���ت اأم�ض الأول 
يف جمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون يف الدم���ام يف قاع���ة 
عبداهلل ال�سيخ للفنون، واأكمل بذلك جمموع جوائزه 
الدولي���ة اإلى 600 جائزة كاإجناز بحريني كبري حيث 

ُيعد عي�سى �سمن اأف�سل م�سوري العرب والعامل.
 �سارك يف هذه امل�سابقة 763 م�سوراً وم�سورة، 
م���ن 71 دولة، مبجموع 8082 �س���ورة فوتوغرافية، 
�سم���ن حم���اور امل�سابقة املح���ددة وه���ي: الأحادي 
)الأ�س���ود والأبي����ض(، املل���ون، الطبيع���ة )اأح���ادي 
/ مل���ون(، وال�سف���ر )اأح���ادي / مل���ون( ومب�ساركة 

بحرينية كبرية الى جانب باقي دول العامل.
املعر����ض  وافتت���اح  الفائزي���ن  تك���رمي  ومت 
الفوتوغرايف حي���ث منحت اللجن���ة املنظمة اجلائزة 
الك���رى الأول���ى كاأف�سل مت�ساب���ق دويل امل�سورة 
“فاطم���ة اإبراهي���م املره���ون”، وكِرم���ت باجلائ���زة 
الكرى واجلائزة الثانية كاأف�سل مت�سابق �سعودي 
للم�سور يو�س���ف عبداهلل امل�سعود، قدمها امل�سور 

اأحمد الكحالوي.
كم���ا مت اع���الن 202 جائزة موزع���ة على حماور 
امل�سابق���ة، ت���وج ال�سعودي���ن فيه���ا ب����30 جائزة 
والبحريني���ن يف 20 جائزة، بح�س���ور جلنة التحكيم 
املكون���ة م���ن امل�سورين” اأحم���د الإبراهي���م، خالد 
اجلمعان، عادل اخلمي�ض وحممد النا�ر”، وامل�سور 
الفوتوغ���رايف حمم���د �سبي���ب، واملدي���ر التنفيذي 
للم�سابقة زكريا ال اأحم���د، حيث اأ�ساد رئي�ض مركز 
م�س���وري اخلليج جم���دي ال ن�ر، يف كلمت���ه بنجاح 
امل�سابق���ة واعت���زازه بامل�س���اركات الدولي���ة التي 
توج���ت بج���وار اجلوائ���ز ال�سعودي���ة يف اأول م�س���وار 
باع���رتاف  ج���اءت  امل�سابق���ة  اأن  منوه���اً  للمرك���ز، 
الفوتوغ���رايف،  للت�سوي���ر  الأمريكي���ة  “اجلمعي���ة 
والحت���اد الدويل لف���ن الت�سوير،الرابط���ة الدولية 

لفن امل�سورين، واحتاد م�سوري العامل”.

    BUZZ      
أحداث

جتعل���ك بع����ض الأم���ور امل�ستج���دة تعالج 
م�ساألة غام�سة اأو خمفية 

يح�س���ل اأمر مفاجئ يبّدد قلقك ويبعد عنك 
احلرية والأ�سئلة الغام�سة 

ال���الزم للقي���ام بتماري���ن  اإيج���اد الوق���ت 
ريا�سية يكون عامالً موؤثراً 

ي�ستح�س���ن مراجع���ة الطبيب الي���وم لإجراء 
بع�ض الفحو�ض الروتينية 

يدعوك اأرباب العمل اإلى البتعاد عن بع�ض 
الزمالء وعن الفو�سى 

تدخل يف معارك �سغرية مع ال�ريك لإقناعه 
بالتخّلي عن اأنانيته

دع هم���وم العم���ل يف مكانها، وق���م ببع�ض 
التمارين الريا�سية املفيدة 

التهدئة مع ال�ريك مطلوبة بقوة اليوم، 
والأيام املقبلة تكون اأف�سل 

علي���ك اأن تعتمد على نظ���ام غذائي حمّدد، 
ذلك اأف�سل لراحتك النف�سية

تتغري اآفاق العمل قليالً اليوم وتنكب على 
اأعمال جديدة 

يرّطب هذا اليوم الأجواء ويجعل الت�سالت 
ببع�ض اجلهات اأكر اإيجابية 

ي���وم منا�س���ب ل�ستعادة ثق���ة احلبيب بك، 
ولو مل تكن متاأكداً من جتاوبه 

الحمل:
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الثور: 
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جترب���ة جدي���دة يخو�سها املخ���رج البحرين���ي ح�سن احلليب���ي مع املنتج 
الكويتي با�س���م عبدالأمري، حيث �سيت�سدى احلليبي لإخ���راج م�سل�سل “اأماين 
العم���ر” للكات���ب حممد الكندري ومتثي���ل عدد كبري من النج���وم منهم: اأمرية 
حمم���د، اإله���ام علي، زينب غ���ازي، زارا البلو�س���ي، هنادي الكن���دري �سابرين 
البور�سي���د، واآخري���ن. ومن املوؤم���ل اأن يتم ت�سوير امل�سل�س���ل يف عدة مناطق 

يف البحرين.

�سيعر�ض م����رح الريف بتارخ 14 – 15 
�سبتمر اجلاري وعل���ى خ�سبة �سالة البحرين 
الثقافي���ة م�رحية الطفال الكوميدية” ليلى 
والذئ���ب و�سانعة الدمى” م���ن تاأليف زهراء 
املبارك ومتثيل وان�ساد واحلان فرقة قيثارة 
وتدريب ا�ستعرا�ض زينب حمزة وفني �سوت 
وا�ساءة جعفر غلوم وت�سميم الديكور �سباب 
م�رح الري���ف واملكياج ملرمي خيامي وعابدة 
احمد وتاأليف ق�سائ���د امل�رحية نادر التتان 

وزينب حمزة وزهراء املبارك.

املنطق���ة  ظ���روف  اأن  ع���ن  كا�سف���اً 
مهرج���ان  تاأجي���ل  يف  ت�سبب���ت  اخلليجي���ة 
اخللي���ج امل�رح���ي للف���رق الأهلي���ة، اأك���د 
املهرج���ان  اأن  ال�سلم���ان  اأحم���د  الفن���ان 
�سينطلق يف �سه���ر اأكتوبر املقبل مبملكة 
البحري���ن، حي���ث كان م���ن املزم���ع اإقامته 
يف التا�س���ع م���ن �سبتم���ر اجل���اري، ولكن 
اإطالق���ه اأُرج���ئ ب�سبب الظ���روف اخلليجية 
التي مت���ر بها املنطقة، متمني���اً من جميع 
ال���دول اخلليجية امل�ساركة يف هذا العر�ض 
اخلليج���ي، وم�سرياً اإل���ى اأن هذا املهرجان 
منذ انطالقة دورته الأولى يف العام 1987، 
يحظ���ى مب�ساركة كل ال���دول اخلليجية يف 

جميع دوراته.
ال�سلم���ان ق���ال لل���راأي الكويتية: يف 
الف���رتة ال�سابقة كنا عل���ى اأمت ال�ستعداد 
م���ن خ���الل امل�سارك���ة يف ه���ذا املهرجان 

مب�رحية )القلعة( للمخرج علي احل�سيني، 
وي�ساركن���ي يف البطول���ة الفن���ان في�س���ل 
امل�رحي���ة  فري���ق  كان  حي���ث  العم���ريي، 
يوا�سل يوميا الروفات متهيدا للم�ساركة 

يف العر�ض اخلليجي.
امل����رح  اأن  اإل���ى  ال�سلم���ان  واأ�س���ار 
الكويت���ي �سي�س���ارك يف مهرج���ان لي���ايل 

كوميدي���ة ملدة يوم���ن متتالين هما 16 
و17 م���ن ه���ذا ال�سه���ر، من خ���الل م�رحية 
نهيق الأ�س���ود من تاأليف م�سعل املو�سى، 
وم���ن  القفا����ض،  املح�س���ن  عب���د  اإخ���راج 
متثيل حممد عا�ش���ور، فهد اخلياط، حممد 
العي���دان، م�سطف���ى  الطاح���ون، م�سع���ل 
حممود، �سم���الن املجيبل، والديكور حممد 

الربيعان، الإ�ساءة عبد العزيز الن�سار.
وتاب���ع ال�سلم���ان اأن نهي���ق الأ�س���ود 
تتح���دث عن الأو�س���اع املحلي���ة والعربية 
والعاملي���ة، وكذل���ك تتط���رق اإل���ى الدجل 
والنف���اق والن�س���ب والحتي���ال وال�سلطة 

بالقمع باإطار كوميدي جميل.
وعلى �شعيد التمثيل، اأماط ال�شلمان 
الغط���اء عن اأن���ه تلقى ات�سالً م���ن الفنان 
عبدالعزي���ز امل�سلم لإع���ادة م�رحية البيت 
امل�سك���ون - 3 يف �سهر نوفم���ر املقبل، 
وعر�سه���ا يف الكوي���ت ودول خليجية عدة 

من بينها الإمارات وعمان والبحرين.

يعر����ض ن���ادي البحري���ن لل�سينم���ا ي���وم الأربعاء املقب���ل و�سم���ن برناجمه 
الأ�سبوعي الفيلم الأمريكي “الكاردينال” للمخرج اأوتو برمينجر.

يواج���ه �ستيف���ن فريمويل وهو كاه���ن كاثوليكي حديث العه���د العديد من 
الأزم���ات العائلي���ة وال�سخ�سية والجتماعي���ة التي توؤدي اإل���ى ا�سطرابه الروحي. 
فاأول هناك اأخته التي حتمل طفال خارج اإطار الزواج ثم يواجه اإغراء ترك الكني�سة 
م���ن اأجل املراأة التي يغرم بها ويف جورجيا يدافع عن لمبالة الكني�سة يف مواجهة 
التع�س���ب العرقي ويف النم�سا يجد نف�سه �سخ�سي���ا متورطا يف تعامالت الكني�سة 
م���ع النازية فه���ل ي�ستطيع �ستيف���ن التغلب على هذه المتحان���ات التي مير بها 
والو�س���ول اإلى رتبة الكاردين���ال؟ مت تر�سيح الفيلم ل�ست م���ن جوائز الأو�سكار 
مب���ا يف ذل���ك اأف�سل خمرج واأف�س���ل ممثل م�ساع���د. ويف مرا�س���م الغولدن غلوب 
ف���از الفيلم بجائزت���ي اأف�سل فيلم واأف�سل ممثل م�ساع���د وتر�سح لأف�سل خمرج 

واأف�سل ممثل واأف�سل ممثلة.

ب��ع��د جن��اح��ه��ا يف اأك��ر 
من مهرجان عربي وحفالت 
العربية  ال��دول  يف  غنائية 
ق��ررت  اأي�سا،  والأوروب��ي��ة 
اأن  ال��زغ��ب��ي  ن���وال  النجمة 
الغنائي  لألبومها  تتفرغ 
ال�ساحة  اإلى  به  تعود  الذي  اجلديد 

بعد غياب عامن.

امل�رية  الفنانة  نفت 
كما  الغناء  اعتزالها  انو�سكا 
ت���ردد يف ال��ف��رتة الخ���رية، 
عن  غ��ي��اب��ه��ا  ان  واك������دت 
ال�����س��اح��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة وع���دم 
او  ج��دي��دة  اأع��م��ال  تقدميها 
يعني  ل  ب��احل��ف��الت  ا���س��رتاك��ه��ا 

اعتزالها الغناء.
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اليابان..  قطط �ضالة تتجول بالقطارات للتوعية
يف جترب����ة ه����ي الأولى من نوعه����ا، جتولت نحو 30 قطة بحرية تامة الأح����د، يف قطار ركاب ياباين 
وذل����ك برعاية ال�رشكة امل�صغلة للقطار واإحدى املنظمات غري احلكومية؛ بهدف زيادة الوعي مب�صكلة 
اإعدام القطط ال�صالة. وكان مواء القطط يف ا�صتقبال ركاب القطار يف مدينة اأوجاكي بو�صط اليابان. 

وداعب بع�س الركاب القطط بينما كان اآخرون يتناولون طعام الغذاء.
وقال����ت ميكيك����و هايا�صي وهي راكبة م����ن غرب الياب����ان ومتتلك قطتني جلبتهم����ا من ال�صارع 
“اأعتقد اأنه �صيء عظيم توعية املزيد من النا�س ب�صاأن القطط ال�صالة عرب فعاليات من هذا النوع”.

وا�صت�صافت �رشكة “يورو ريلواي ليمتد” امل�صغلة للقطار ومنظمة “كينت كافيه �صانكت�صواري” 
غ����ري احلكومية احلدث. وانخف�س عدد القطط التي تنق����ل اإلى مالذات اآمنة يف اليابان بنحو 70 % اإذ 

كان العدد 237246 يف العام 2014 ثم �صار 72624 يف العام 2016.
كم����ا انخف�س عدد القطط التي ج����رى اإعدامها من 238929 العام 2004 اإلى 45574 يف 2016. 

وي�صل عدد القطط يف اليابان اإلى 9.8 مليون.

الفل�ضطيني كامل البا�ضا اأف�ضل ممثل 
يف مهرجان البندقية

دينـارا بـ35  البحـريـن  دينـك” يف  ن�ضـف  “اأكمـل 
ن�رش موقع “soulseekers.co” للزواج، ومقره 
الرئي����س يف ماليزي���ا، اإعالن���ا ع���ن تنظي���م فعالي���ة 
يف اأح���د فن���ادق البحرين ي���وم 23 �صبتم���رب اجلاري 
للباحث���ني ع���ن ال���زواج، م�ص���ريا اإل���ى اأن الفعالي���ة 
خم�ص�ص���ة للعزاب واملطلقني م���ن اجلن�صني لإيجاد 
�رشي���ك احلياة املنا�صب. وذك���ر املوقع يف الإعالن اأن 
ال�صع���ر املخف����س لتذك���رة ح�صور الفاعلي���ة للفرد 
يبلغ 35 دين���ارا لل�صخ�س الواحد، وي�صتفيد منه كل 

م���ن ي�صرتي التذكرة قبل ي���وم 18 �صبتمرب اجلاري، 
واأن ال�صع���ر العادي للتذكرة يبل���غ 40 دينارا، ويتم 

الت�صجيل والدفع عرب املوقع الإلكرتوين.
ويق���ول املوق���ع يف الإعالن الرتويج���ي “العثور 
عل���ى ن�صف دين���ك اأ�صبح اأك���ر �صه���ول”، مبينا اأن 
الفعالي���ة متاحة للجميع ومتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة 
الإ�صالمية، و�صيتخللها ور�صة عمل وبرنامج للتعارف، 
موؤك���دا اأنه لي����س موقعا لتقدمي خدم���ات املواعدة، 

واإمنا للباحثني اجلادين عن الزواج ال�رشعي.
وعل���ى الراغب���ني يف “اإكم���ال ن�ص���ف دينه���م” 
ت�صجي���ل بياناتهم ال�صخ�صي���ة يف املوقع عرب الإجابة 
ع���ن اأ�صئل���ة اإجبارية ب�ص���اأن العم���ر والن���وع والعرق 
واجلن�صي���ة واحلال���ة الجتماعي���ة والط���ول وال���وزن 

والدرجة العلمية والوظيفة وغريها من الأ�صئلة.
ويوؤكد املوق���ع يف الإعالن اأن���ه �صيحتفظ ب�رشية 
جميع البيانات ال�صخ�صية للراغبني يف احل�صول على 

هذه اخلدم���ة، مبينا اأن ح�ص���ور ويل �رشعي للباحثات 
ع���ن زوج، اختي���اري ولي����س اإجباري���ا، لكن���ه يرح���ب 

بح�صور الويل واملحرم واأفراد الأ�رشة.
الفعالي���ة املزم���ع عقده���ا  اأن  وب���ني املوق���ع 
باحلرين �صتبداأ يف متام ال�صاعة الرابعة ع�رشا وتنتهي 
ال�صاعة التا�صعة م�صاء، لفتا اأنها �صتقام برعاية عدد 
من الفنادق املعروف���ة يف البحرين، بح�صب املل�صق 

الإعالين املن�صور باملوقع.

قرية ي�ضكنها 16 �ضخ�ضا 
تتحول اإلى فندق

يف خط����وة للحفاظ عل����ى “كوريب����و” اأ�صغر 
قرية �صوي�رشية من الندثار، قررت ال�صلطات يف 

البالد حتويلها اإلى فندق �صياحي.
تعت����رب “كوريبو” اأ�صغر قري����ة يف �صوي�رشا، 
وهي من الأماكن التي جتذب ال�صياح والراغبني 
يف الهدوء والبتعاد ع����ن �صخب املدن الكبرية، 
والي����وم وبعد 600 عام على ظهورها باتت �صبه 
خالية من ال�صكان، اإذ ي�صكنها حاليا 16 �صخ�صا 
فق����ط غالبيتهم من املتقاعدي����ن بعد اأن كانت 

ت�صم 300 �صخ�س يف القرن 19.
وللحف����اظ عل����ى ه����ذه القرية املمي����زة من 
الندث����ار، ق����ررت ال�صلط����ات يف �صوي�رشا حتويل 
منازلها املتقاربة اإلى فن����دق لل�صياح الراغبني 
بق�ص����اء فرتات م����ن الراحة واله����دوء يف اجلبال 

ال�صوي�رشية ذات الطبيعة اخلالبة.

اإع�ضار اإرما يحول 
ميامي اإلى مدينة اأ�ضباح
ت�صب����ب اإع�صار “اإرما” املدم����ر الذي و�صل 
فجر الأح����د، اإل����ى الأرا�صي الأمريكي����ة، يف قطع 
التي����ار الكهربائ����ي ع����ن اأكر من ملي����ون منزل 
و�رشك����ة يف فلوريدا، فيما حول ميامي اإلى مدينة 

اأ�صباح بعد نزوح ال�صكان منها.
ووفقا ملوقع “�ص����كاي نيوز”، اأعلنت ولية 
فلوري����دا ع����ن اأول حال����ة وفاة ب�صب����ب الإع�صار، 
الذي بلغت �رشعته اأكر من 200 كم يف ال�صاعة.

واأعلن املركز الوطني الأمريكي لالأعا�صري، 
الأح����د، اأن �ص����دة الإع�صار ارتفع����ت اإلى الدرجة 

الرابعة مع اقرتابه من اأرخبيل كيز يف فلوريدا.

مهنة التنظيف تعر�ض 
الرجال خلطر اأكرب

اأف���ادت درا�صة اأجرته���ا جامعة بروك�صل 
اإل���ى اأن ممار�ص���ة مهن���ة التنظي���ف تعر����س 
الرج���ال خلطر اأك���رب من الن�ص���اء، وقد يوؤدي 
ذلك للوف���اة بن�صبة اأكرب. وطبق الباحثون يف 
اجلامع���ة البلجيكية الدرا�صة عل���ى اأ�صخا�س 
يعمل���ون يف مهنة التنظيف، �ص���واء يف منازل 
خا�ص���ة اأو يف ����رشكات �صناعي���ة، مبا يف ذلك 
تنظي���ف الغبار والأماكن الرطب���ة وا�صتخدام 
مواد تنظيف كيميائية اعتيادية يف املنازل. 
ووجدت الدرا�صة اأن الرجال العاملني يف حقل 
التنظيف ي���زداد لديهم خط���ر الوفاة بن�صبة 
65 % مقارنة بالرجال العاملني يف املكاتب. 
فيما يزداد خطر الوفاة لدى الن�صاء العامالت 

يف جمال التنظيف مبعدل 16 %.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

مفاجاأة.. اأعا�ضري اأمريكا م�ضدرها دول عربية 
ق����د يت�صاءل البع�س: ما م�صدر الأعا�صري التي �رشبت عددا من الوليات الأمريكية؟ وملاذا تتبع 
جميعه����ا م�صارا مماثال؟ ك�صف مقطع فيديو ن�رشته قناة “تيك اإن�صايدر” على موقع “يوتيوب” عن اأن 
كل الأعا�ص����ري التي ت�رشب الوليات الأمريكية تاأتي من مكان واحد، وم�صدرها نقطة يف �صاحل غرب 

اإفريقيا بالقرب من الراأ�س الأخ�رش.
وتبني اأن الأعا�صري الأربعة “اإيرما، هاريف، خو�صيه، وكاتيا”، م�صدرها واحد، وولدت على اجلانب 

الآخر من املحيط الأطل�صي، بالقرب من دولتي ال�صنغال وموريتانيا.
وذكر موقع “بيزن�س اإن�صايدر” اأن الهواء ال�صاخن يجتمع من و�صط اإفريقيا من ال�صحراء الغربية، 
الت����ي تق����ع فيها بع�س الدول العربية، منه����ا موريتانيا واملغرب، مع الهواء الب����ارد من �صمالها، مما 

ي�صبب حركة الرياح التي تولد اأعا�صري تتحرك غربا عرب املحيط الأطل�صي باجتاه الوليات املتحدة.

ف���از الفل�صطين���ي كام���ل البا�ص���ا بجائ���زة اأف�صل ممث���ل يف مهرج���ان البندقية 
ال�صينمائ���ي ع���ن دوره يف فيل���م “اإهانة” يف حني ف���ازت �صارل���وت رامبلينغ بجائزة 

اأف�صل ممثلة عن دورها يف الفيلم الإيطايل “هانا”.
كم���ا ف���از فيلم “ذا �صي���ب اأوف ووتر” للمخ���رج املك�صيكي جيريم���و ديل تورو 

بجائزة الأ�صد الذهبي لأح�صن فيلم يف مهرجان البندقية ال�صينمائي.
وت���دور اأحداث الفيلم يف اإطار خيايل ويتناول ق�صة وقوع عاملة نظافة بكماء يف حب 
خملوق برمائي. وي�صدل حفل توزيع اجلوائز ال�صتار على مهرجان ا�صتمر 10 اأيام تناف�س 

خالله 21 فيلما عامليا �صم كبار جنوم وخمرجي هوليوود للفوز باجلائزة الكربى.

 Social
media

اأطفال يدخنون ال�ضي�ضة 
ويثريون غ�ضبا “توا�ضليا”

تداول مغردون م�رشي���ون �صورا لأطفال ل تتجاوز اأعمارهم ال�11، وهم يدخنون 
ال�صي�ص���ة يف مق���اه مبحافظ���ات م�رشية عدة. ويظه���ر يف ال�صور اأطف���ال �صغار ال�صن 
يدخنون ال�صي�صة باإجازة عيد الأ�صحى املا�صي مبقاه يف منطقة املن�صية بالإ�صكندرية 

وم�صيف راأ�س الرب بدمياط ومدينة ميت غمر بالدقهلية.
وطال���ب م�صتخدمو مواق���ع التوا�صل ب�رشورة حما�صبة اأ�صح���اب هذه املقاهي و 
“الكافيهات” الذين يقدمون ال�صي�صة لهوؤلء الأطفال، و�صن حمالت مفاجئة عليهم 
م���ن جانب الأجه���زة املحلية؛ للتاأكد م���ن التزامهم بتطبيق تعليم���ات وزارة ال�صحة 

بعدم تقدمي ال�صجائر وال�صي�صة لالأطفال.
واأثارت ال�ص���ور غ�صبا على مواقع التوا�صل، اإذ تداوله���ا بع�س املغردين؛ اأمال 

يف الو�صول لأهايل هوؤلء الأطفال وتنبيههم على اخلطر الداهم الذي يحيط بهم.

بيون�ضيه توا�ضي �ضحايا “هاريف”

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

بالونات هوائية خالل رحلة فوق 
نوشهر بمنطقة كابادوكيا 

التاريخية، وسط األناضول، شرق 
تركيا )ا ف ب(

الطق�س املتوقع 
اليوم �صيكون 

حارا ورطبا.

الرياح �صمالية من 10 اإلى 15 عقدة ولكنها 
متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد هذه الليلة، 

ثم تتحول اإلى �رشقية م�صاء الغد.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 40 درجة مئوية، 

وال�صغرى 31 درجة مئوية.

ع���ادت املغنية الأمريكية بيون�صيه اإلى م�صق���ط راأ�صها مبدينة هيو�صنت ملوا�صاة املت�رشرين 
بالإع�صار هاريف، قائلة لهم “اإن ذلك احتفال بالنجاة”.

ورافقتها والدتها وزميلتها ال�صابقة يف فرقة “د�صتنيز ت�صايلد” املو�صيقية مي�صيل ويليامز. 
وزارت بيون�صيه املواطنني الذين مت اإجالوؤهم يف كني�صة �صان جونز، حيث منت موهبتها الغنائية. 
وم�صح���ت دموعها لدى �صماعها ق�ص�صهم، ومن �صمنها ق�صة عائلة مكونة من 16 فردا كانت قد 

فرت اإلى هيو�صنت عقب الإع�صار كاترينا وهذه املرة فرت من منزلها عرب نافذة مغلقة.
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