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متكني �ألف بحريني باقت�صاد 
�ملعرفة عرب “�ل�صهبندر”

        اأمل احلامد من �ساحية ال�سيف

�أطلقت جلنة �لقياد�ت �لن�سيطة من �أجل 
�لنهو����س بال���دور �لقيادي للم���ر�أة يف �ل�رصق 
�الأدنى يف �لبحرين “�ألو�ين �لبحرين” بالتعاون 
مع م�ست�سار تطوير �الأد�ء يف �ملعهد �الأمريكي 
“�ل�س���هبندر”  مب���ادرة  و�لتعلي���م  للتدري���ب 
�لر�مي���ة �إل���ى تدريب �ألف �س���اب و�س���ابة من 
�لبحرين على ك�س���ب �ملال من خالل ��ستثمار 
قدر�ته���م �ملعرفي���ة، بعي���د� ع���ن �لوظيف���ة 
�حلكومية و�مل�س���اريع �خلا�س���ة. جاء ذلك  يف 

ن���دوة نظمتها �للجنة �أم�س بح�س���ور 
عدد من �ل�سباب ذكور� و�إناثا.

�لبحرين �لثانية عربًيا يف 
تطوير ر�أ�س �ملال �لب�صري 

جني���ف - “�ملنتدى �القت�س���ادي”: حلت 
�لبحري���ن يف �ملرك���ز �لث���اين عربي���ا مبع���دل 
ي�س���ل �إلى 64.98 % يف تقري���ر تطوير ر�أ�س 
�ملال �لب����رصي �لعاملي �ل�س���ادر عن �ملنتدى 

�القت�سادي �لعاملي.
�خلام����س  باملرك���ز  �الإم���ار�ت  وج���اءت 
و�الأربعني عامليا، و�لبحرين يف �ملركز �ل�سابع 
و�الأربع���ني عاملي���ا، حي���ث حقق���ت �لدولتان 

معدالت عالية �سمحت لهما بالت�سدر 
على بقية دول �ملنطقة. 

�مل�صارف �لبحرينية خارج 
قائمة �لبنوك �لأكرث �أمانا

خلت قائم���ة “غلوبل فاينان����س” الأكرث 
50 بن���كاً �أمان���اً يف �لع���امل للع���ام 2017 من 
�مل�سارف �لبحرينية. و�سملت �لقائمة بنكي 
�أبوظب���ي �الأول �ل���ذي جاء بالرتتي���ب �ل� 17، 
ويدخ���ل �لقائم���ة للم���رة �الأول���ى، و�لكويت 

�لوطني يف �ملوقع 26.  
وجاء بنك DZ �الأملاين يف �ملرتبة �الأولى، 

تاله بن���ك DBS �ل�س���نغافوري، ثم 
�سفين�سكا هاندلز �ل�سويدي ثالثا.

• �إجالء طالبات من مدر�سة �أميمة بنت �لنعمان �لثانوية للبنات من مبنى 	
�آيل لل�سق�ط... وتثبيت دعامات حديد م�ؤقتة

الفا�سل رئي�سا لـ “الأمن الوطني” 

طالل بن حممد نائًبا لوزير �لد�خلية

�صريريا ميت  بحرين”...  “ر�ديو 

جامعة �لبحرين: قبول �لأجانب مل يتغري

�ملنام���ة - بنا: �س���در عن عاه���ل �لبالد 
�س���احب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل 
خليف���ة �أمر ملك���ي رقم )51( ل�س���نة 2017 
باإعادة تنظيم جه���از �الأمن �لوطني وتعيني 

رئي�س للجهاز.
وجاء يف �ملادة �الأول���ى من �الأمر �مللكي 
�أنه يعاد تنظيم جهاز �الأمن �لوطني وطريقة 
عمله، فيما ن�ست �ملادة �لثانية على تعيني 
�لفريق ع���ادل بن خليفة �لفا�س���ل رئي�س���اً 
جله���از �الأمن �لوطني. وجاء يف �ملادة �لثالثة 
�أن���ه يعمل به���ذ� �الأم���ر من تاريخ �س���دوره، 
وين�رص يف �جلريدة �لر�س���مية. كما �س���در عن 
جاللة �مللك مر�س���وم ملكي رقم )54( ل�سنة 

2017 بتعيني نائب لوزير �لد�خلية.
وجاء يف �ملادة �الأولى من �ملر�س���وم، �أنه 
يعينّ �ل�س���يخ طالل بن حممد ب���ن خليفة �آل 

خليفة نائًب���ا لوزير �لد�خلية ب���ذ�ت �لدرجة، 
وين���وب عن وزير �لد�خلي���ة يف �لقيام مبهام 
�ل���وز�رة وح�س���ور جمل����س �ل���وزر�ء يف حالة 

غيابه.
وج���اء يف �مل���ادة �لثاني���ة �أن عل���ى وزير 
�لد�خلية تنفيذ �أحكام هذ� �ملر�سوم، ويعمل 
ب���ه م���ن تاريخ �س���دوره، وين����رص يف �جلريدة 

�لر�سمية.

توقفت �الإذ�عة �الإجنليزية )ر�ديو بحرين 96.5 �ف �م( عن بث �الأخبار 
و�لتقارير �مليد�نية وعرو�س “�لدي جي” �ملو�سيقية.  و�قت�رص �لبث على 
�أغان خمتلفة. و�ل�سبب عدم وج�د �سي�لة ل�سد�د مكافاآت �لعاملي بنظام 

�لقطعة )بارت تامي(، وغالبيتهم من مقدمي عرو�س “�لدي جي”. 
وتعليق���ا عل���ى �ملو�س���وع تو��س���لت “�لب���الد” م���ع رئي����س �الإذ�عة 

�الإجنليزية �س���الح خالد، �لذي عز� �الأمر خلف����س ميز�نيات كثري 
من �جلهات �حلكومية، ومن بينها ميز�نية “ر�ديو بحرين”. 

�أك���د مدير د�ئ���رة �الإعالم و�لعالق���ات �جلامعية بجامع���ة �لبحرين 
غ�س���ان �ل�س���هابي �أن �جلامعة مل ت�س���تحدث �أي �إجر�ء�ت جديدة ب�ساأن 

قبول طلبات �لتحاق �لطلبة غري �لبحرينيني للدر��سة يف �جلامعة.
وق���ال يف رده عل���ى ��ستف�س���ار ل� “�لب���الد” �إن قب���ول �لطلبة يف 
�جلامعة حمك�م بعد حتقق جميع �ل�رشوط لت�فر �ل�س�����غر؛ نظًر� حلجم 

�لطلبات �لتي تفوق �لطاقة �ال�ستيعابية للجامعة.
وجاء هذ� �لتعليق بناء على �س���كوى وردت لل�س���حيفة من �أهايل 
�لطلبة غ���ري �لبحرينيني �لذي���ن تقدمو� بطلبات �اللتح���اق باجلامعة 

للعام �لدر��سي �جلديد، �إال �أن طلباتهم قوبلت بالرف�س.
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اربح الجائزة الكبرى بقيمة 50,000 دوالر أمريكي! استخدم بطاقة فيزا 
االئتمانية من بنك البحرين اإلسالمي واحصل على فرص للفوز بالجائزة الكبرى 

بقيمة 50,000 دوالر أمريكي مقابل كل 50 دينار بحريني تنفقها داخل 
البحرين في الفترة من 18 يوليو 2017م ولغاية 15 سبتمبر 2017م، وفرص 

أخرى مضاعفة في حال استخدامك البطاقة خارج البحرين.

تطبق الشروط واألحكام.

MOIC/PC 4997-2017

را�سد الغائب

 �سيد علي املحافظة

مازن الن�سور

• عادل �لفا�سل	 • �ل�سيخ طالل بن حممد	

دعـم “�خلا�س” لتقويـة �أركـان �لقت�صـاد
�سعب البحرين منوذج ح�ساري يف التنمية... رئي�س الوزراء: 

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأم���ر خليفة بن �س���لمان �آل خليفة حر�ص 
�حلكوم���ة على دع���م وم�س���اندة �لدور �مله���م �لذي 
يقوم ب���ه �لقطاع �خلا�س ورج���ال �الأعمال يف تقوية 

�أركان �القت�ساد �لوطني.
جاء ذلك لدى ��س���تقبال �س���موه عدد� من �أفر�د 
�لعائل���ة �ملالك���ة �لكرمي���ة وع���دد� م���ن �لفعاليات 

�القت�سادية وكبار �مل�سوؤولني.

و�أكد �س���موه �أن �س���عب �لبحرين وما يت�س���م به 
من ُرقي وحت�رش ��س���تطاع تاأ�س���ي�ص من�ذج ح�ساري 

يف �لتنمية و�لتطوير، ونال �حرت�م وتقدير 
2�لعامل. 

•  �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة و�لفعاليات �القت�سادية وكبار �مل�سوؤولني	
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القائد العام ي�شيد بجهود جنل ويل العهد يف “الدفاع”

وزير اخلارجية يودع ال�شفري الفرن�شي

وزير الداخلية يت�شلم ن�شخة من تقرير “التظلمات”

وزير الديوان امللكي ي�شيد بالعالقات مع الأردن

امللك ي�شدر قانونا بتعديل “املعامالت الإلكرتونية”

الأمرية �شبيكة ت�شتعر�ض منجزات املراأة مع مديرة “اليون�شكو”

وتد�شني مركز امللك حمد للحوار اليوم اإطالق “اإعالن البحرين” 

بعد اإقراره من “ال�شورى” و “النواب” 

مبنا�شبة افتتاح “ن�شاء بعني فنانات بحرينيات” يف مقر املنظمة

العاهل اأناب نا�رص بن حمد الفتتاحه يف لو�س اأجنلو�س

املنام����ة - بن����ا: �ش����ادق عاهل البالد �ش����احب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة، فاأ�ش����در 
قانونا رقم )34( ل�شنة 2017 بتعديل بع�س اأحكام 
املر�ش����وم بقانون رقم )28( ل�ش����نة 2002 ب�ش����اأن 
املعام����الت االإلكرتوني����ة بع����د اقراره من جمل�ش����ي 

ال�شورى والنواب جاء فيه:
املادة االأولى: ت�ش����تبدل كلمة “الهيئة” بكلمة 
“ال����وزارة”، ويك����ون تعريفه����ا: هيئ����ة املعلومات 
واحلكومة االإلكرتونية، وعبارة “الرئي�س التنفيذي” 
بكلمة “الوزير”، ويكون تعريفه: الرئي�س التنفيذي 
لهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية، الواردتني 
يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 

2002 ب�شاأن املعامالت االإلكرتونية.
وت�ش����تبدل كلمة “الهيئ����ة” بكلم����ة “الوزارة” 
ال����واردة يف املادة )16( من املر�ش����وم بقانون رقم 
)28( ل�ش����نة 2002 ب�ش����اأن املعامالت االإلكرتونية، 
وعب����ارة “الرئي�����س التنفي����ذي” بكلم����ة “الوزي����ر” 
وعب����ارة  و)26(،   )16( املادت����ني  يف  ال����واردة 
“للرئي�����س التنفيذي” بعب����ارة “للوزير” الواردة يف 
املادت����ني )16( و)17(، وكلم����ة “الهيئ����ة” بعبارة 
“وزارة التجارة وال�شناعة” الواردة يف املادة )23( 

من ذات املر�شوم بقانون.
املادة الثانية: ُي�ش����تبدل بن�شو�س املواد )2( 
البند )2( الفقرة )ج(، )4( البند )1( و�ش����در البند 
)2( و)5( البند )1( و)9( من املر�شوم بقانون رقم 
)28( ل�ش����نة 2002 ب�ش����اأن املعامالت االإلكرتونية، 

الن�شو�س االآتية:
مادة )2( البند )2( الفقرة )ج(:

ج. املحررات وامل�شتندات التي يجب توثيقها 
وفقاً للقانون.

مادة )4( البند )1( و�شدر البند )2(:
البن����د )1(: م����ع مراعاة اأح����كام البن����د )2( من 
هذه املادة، يجوز للجهات العامة اإر�ش����ال اأو ت�شلم 
ال�ش����جالت والتوقيع����ات االإلكرتوني����ة يف نطاق اأداء 

االأعمال املنوطة بها.
�ش����در البند )2(: ي�ش����در جمل�س ال����وزراء، بناًء 
على عر�س من الوزير املعني بالهيئة بعد التن�شيق 
مع اجلهات املخت�ش����ة، ق����راراً ينظم اال�ش����رتاطات 
الفنية ب�ش����اأن اإر�ش����ال وت�ش����لم وحتديث ال�شجالت 
والتوقيع����ات االإلكرتوني����ة للجه����ات العامة، وذلك 
خالل فرتة ال يتجاوز 6 اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا 

القانون، وين�رص القرار يف اجلريدة الر�شمية.
مادة )5( البند )1(:

1 . لل�شجالت االإلكرتونية، يف نطاق املعامالت 
املدنية والتجارية، ذات احلجية املقررة يف االإثبات 
للمح����ررات الر�ش����مية والعرفي����ة يف اأح����كام قانون 
االإثبات يف املواد املدنية والتجارية بح�شب االأحوال، 
وذلك متى ا�ص����توفت ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف 
ه����ذا القان����ون وقرارت����ه التنفيذية، وال ينك����ر االأثر 
القانوين للمعلومات الواردة يف ال�ش����جل االإلكرتوين 
من حيث �شحتها، واإمكان العمل مبقت�شاها ملجرد 
ورودها – كلياً اأو جزئياً- يف �ش����كل �شجل اإلكرتوين 

اأو االإ�شارة اإليها يف هذا ال�شجل.
م����ادة )9(: 1 . مع مراعاة اأح����كام البند )4( من 
هذه املادة، اإذا ا�ص����رط القانون حفظ م�ص����تندات 
اأو �ش����جالت اأو معلومات �شواء يف �شكل اإلكرتوين اأو 
ورق����ي، فاإن هذا ال�رشط يك����ون متحققاً، اإذ مت حفظ 
تلك امل�شتندات اأو ال�شجالت اأو املعلومات يف �شكل 

اإلكروين متى توافرت ال�رشوط الآتية:
اأ . اأن يت����م حفظ ال�ش����جل االإلكرتوين بال�ش����كل 
الذي اأن�شئ اأو اأر�ش����ل اأو ا�شتلم به، اأو ب�شكل ميكن 
من اإثبات اأنه ميثل بدقة املعلومات االأ�ش����لية التي 

مت اإن�شاوؤها اأو اإر�شالها اأو ا�شتالمها.
ب  . اأن تك����ون املعلوم����ات حمفوظ����ة على نحو 
يتيح الو�ش����ول اإليها وا�ش����تخدامها والرجوع اإليها 

الحقاً.
ج. حفظ املعلوم����ات -اإن وجدت- التي متكن 

م����ن حتدي����د م�ش����در امل�ش����تند االإلك����رتوين وجهة 
و�صوله وتاريخ ووقت اإر�صاله وا�صتالمه.

2. ال ميت����د االلت����زام بحفظ املعلوم����ات وفقاً 
للفق����رة )ج( من البند )1( من ه����ذه املادة اإلى اأية 
معلوم����ات تن�ش����اأ ب�ش����ورة معت����ادة اأو تلقائية عند 

اإن�شاء اأو اأر�شال اأو ا�شتالم ال�شجل.
3 . يجوز الأي �ش����خ�س ا�ش����تيفاء اال�ش����رتاطات 
املن�ش����و�س عليه����ا يف البن����د )1( من ه����ذه املادة 

باال�شتعانة بخدمات اأي �شخ�س اآخر.
4 . لي�س يف هذه املادة ما يحول دون االآتي:

اأ . وجود ن�س يف قانون اآخر يق�ش����ي باالحتفاظ 
بامل�ش����تندات اأو ال�ش����جالت اأو املعلومات يف �شكل 
�ش����جالت اإلكرتونية وفق نظام اإلك����رتوين خا�س اأو 
باتب����اع اإج����راءات حم����ددة، اأو احلفظ اأو االإر�ش����ال اأو 

اال�شتالم عرب و�شيط اإلكرتوين حمدد.
ب . مبراعاة ما ورد يف البند )2( من املادة )4( 
من ه����ذا القانون، يج����وز للجهات العام����ة اأن حتدد 
ا�شرتاطات اإ�ش����افية لالحتفاظ ب�شجالت اإلكرتونية 

تخ�شع الخت�شا�شها.
امل����ادة الثالثة: ي�ش����اف اإلى امل����ادة )24( من 
املر�ش����وم بقانون رقم )28( ل�ش����نة 2002 ب�ش����اأن 
املعام����الت االإلكرتونية بند جدي����د برقم )3(، واإلى 
الفق����رة االأول����ى من املادة )26( م����ن ذات القانون 
بن����د جديد برقم )ج(، ويعاد ترقيم باقي بنود هذه 

الفقرة، ن�شها االآتي:
م����ادة )24( بند )3(: 3 - يعاقب على التزوير 
يف ال�شجل االإلكرتوين الر�شمي بال�شجن الذي ال يقل 
عن �ش����نة، وال يزيد عن ع�رص �شنوات وبالغرامة التي 

ال جتاوز مئة وخم�شني األف دينار.
ويعاق����ب عل����ى التزوير يف ال�ش����جل االإلكرتوين 
الع����ريف باحلب�����س م����دة ال تزي����د عن خم�س �ش����نوات 
وبالغرام����ة التي ال جتاوز مئة األف دين����ار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.
مادة )26( الفقرة االأولى البند )ج(:

واالأنظم����ة  الو�ش����ائل  واعتم����اد  حتدي����د  ج. 
االإلكرتوني����ة للتحق����ق م����ن هوية املتعام����ل بهدف 

ا�شتخدام االأنظمة واخلدمات االإلكرتونية.
امل����ادة الرابع����ة: عل����ى رئي�س جمل�����س الوزراء 
وال����وزراء – كل فيما يخ�ش����ه – تنفي����ذ اأحكام هذا 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�رصه يف 

اجلريدة الر�شمية.

الرفاع - املجل�ص الأعلى للمراأة: التقت رئي�صة املجل�ص الأعلى للمراأة �صاحبة 
ال�ص���مو امللكي الأمرية �ص���بيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة املدي���رة العامة ملنظمة 
“اليون�شكو” اإيرينا بوكوفا؛ مبنا�شبة رعاية �شموها الفتتاح معر�س “ن�شاء بعني 

فنانات بحرينيات” يف مقر “اليون�شكو” بباري�س.
وا�صتعر�ص���ت قرين���ة عاهل الب���الد باإيجاز املنج���زات التي حتقق���ت للمراأة 
البحريني���ة يف ظل امل�رصوع االإ�ش���الحي ل�ش���احب اجلاللة امللك، وجه���ود اململكة 
يف دع���م وتقدم امل���راأة البحرينية على االأ�ش���عدة كافة، وال�ش���يما يف م�ش���تويات 
التعلي���م املختلفة واملجال الثقايف م���ن خالل دعم ورعاي���ة املواهب والكفاءات 
الفنية وت�ش���جيعهم على اإبراز وترويج االإنتاج الفني الت�ش���كيلي من خالل تنظيم 
املعار�س الفنية املتخ�ش�ش���ة �ش���واء داخل اأو خارج البالد؛ وذل���ك الإثراء احلركة 
الفني���ة ولالإ�ش���هام يف خلق موقع متق���دم ومتميز للفنان البحريني على ال�ش���احة 

الفنية الوطنية والعاملية. 
من جانبها، اأ�ش���ادت بوكوفا مبنج���زات البحرين يف جمال دعم ومتكني املراأة 
خ�صو�صا ما يقوم به املجل�ص الأعلى للمراأة برئا�صة �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية 
�ص���بيكة من جهود �ص���اهمت يف اإحداث نقلة نوعية للمراأة البحرينية انعك�ص على 
حتقيقه���ا العديد من االإجنازات يف االأ�ش���عدة واملجاالت كافة، مبدية ا�ش���تعداد 
“اليون�شكو” الدائم لتبادل اخلربات يف جميع املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.

لو����ص اجنلو�ص - بنا: حت���ت رعاية عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة تقيم 
»جمعية هذه هي البحرين«، يف مدينة لو�س اأجنلو�س 
الأمريكية اليوم )الأربعاء(، معر�صاً وموؤمتراً �صحافياً 
الإطالق »اإع���الن مملكة البحرين« واالإعالن الر�ش���مي 
عن تد�ش���ني »مركز امللك حمد العاملي للحوار بني 

االأديان والتعاي�س ال�شلمي«.
ويفتت���ح هذا احلدث ال�ش���خم، نياب���ة عن جاللة 
املل���ك ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�ص���وؤون 
ال�ص���باب رئي����ص جمل����ص اأمن���اء املوؤ�ص�ص���ة اخلريية 
امللكية �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، بح�شور 
ممثل���ن من البيت الأبي�ص والأم���م املتحدة وزعماء 
دينيني، وكبار ال�ش���يوف من ال�شخ�شيات االإعالمية 

واالجتماعية.
وقب���ل اإطالق االإع���الن، يلتقي عدد م���ن الطلبة 
الأمريكين مع �صمو ال�صيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة، 
وذل���ك يف متحف الت�ش���امح با�شت�ش���افة م���ن عميد 

موؤ�ش�ش���ة �ش���اميون وزينثال احلاخ���ام مارفن هاير، 
يفتح خالله �ش���موه املجال للتحاور ومناق�شة االأفكار 
والتطلع���ات ال�ش���بابية عما يحمله �ش���باب العامل من 
طموح���ات م�ش���رتكة ت�ش���هم يف حتقي���ق التق���ارب 
الفكري وم�ش���اهمات اجليل اجلديد يف �ش���ياغة روؤى 
مبتكرة ملد ج�ش���ور ال�ش���الم والت�ش���امح وتقبل االآخر 
من ثقافات واأديان خمتلفة؛ لقناعة �ش���موه الدائمة 
باأن التوا�ش���ل املبا�رص مع ال�شباب هو ال�شبيل االأجنح 

للك�صف عن مواطن التقارب الكبرية بينهم.
بعدها �شيقوم �ش���موه بجولة يف اأق�شام املتحف 
يطلع خاللها على ما يحتويه من و�شائل عر�س مميزة 

ومبتكرة لوثائق عاملية متعلقة بالت�شامح الديني.
وتقدم حفل تد�ش���ني »اإع���الن مملكة البحرين« 
و »مرك���ز امللك حمد للتعاي�س ال�ش���لمي«، االإعالمية 
الأمريكي���ة م���اري ه���ارت، ويت�ص���من احلف���ل كلمة 
ل�شمو ال�ش���يخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، وكلمة لعميد 
موؤ�ش�ش���ة �ش���يمون و�ش���ينثال احلاخام مارفن هاير، 

وكلمة للق�ص جوين مور، وكذلك كلمة ل�صفري مملكة 
البحرين يف الكويت ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

وبيت�شي ماثي�شون.
من جانبها، قالت الأمن العام لحتاد اجلاليات 
االأجنبي���ة بيت�ش���ي ماثي�ش���ون اإنه وبعد �ش���نوات من 
العم���ل الطوي���ل، تت���وج اجلمعية اإجنازاته���ا باإطالق 

»اإعالن مملكة البحرين«.
وذكرت ماثي�شون اأن الفعالية �شتت�شمن اأي�شاً 
االإع���الن عن تد�ش���ني »مرك���ز امللك حم���د العاملي 
للتعاي�س ال�ش���لمي«، الذي �ش���يجعل البحرين مركزاً 
عاملي���اً للتعاي�س وال�ش���الم بني االأدي���ان، موؤكدة اأن 
ر�ش���الة املركز هي تعزيز احلوار ب���ني اأتباع االأديان 
والثقاف���ات املختلف���ة؛ وذل���ك للحد م���ن ال�رصاعات 
وحتقيق امل�ص���احلة وال�ص���الم، م�ص���رية اإل���ى اأن من 
اأه���داف املرك���ز اأي�ش���اً العمل عل���ى مكافحة �ش���وء 
ا�ش���تخدام املنابر الدينية لتربير العنف والتحري�س 

على الكراهية بني املجتمعات.

• قرينة جاللة امللك تلتقي املديرة العامة ل� “اليون�شكو”	

املنامة - بنا: ا�شتقبل القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�ص���ري الركن ال�ص���يخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليفة مبكتب���ه بالقيادة العامة 
�ش���باح اأم����س، جنل �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
ويل العه���د نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل����س الوزراء �ش���مو امل���الزم اأول 

ال�شيخ حممد بن �شلمان بن حمد اآل خليفة.
وخ���الل اللقاء اأ�ش���اد القائ���د العام لقوة 
دف���اع البحري���ن بجه���ود �ش���مو امل���الزم اأول 
ال�ش���يخ حممد بن �ش���لمان بن حمد اآل خليفة، 
ل���كل ما من �ش���اأنه رفع���ة وتقدم ق���وة دفاع 

البحرين.

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�شتقبل وزير 
اخلارجية ال�ش���يخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة يف مكتبه بالديوان العام للوزارة اأم�س 
�ص���فري اجلمهوري���ة الفرن�ص���ية ل���دى مملكة 
البحرين برن���ار رينيو فابر؛ مبنا�ش���بة انتهاء 

فرة عمله �صفريا لبالده يف مملكة البحرين.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب وزي���ر اخلارجي���ة 

ب�ص���فري اجلمهوري���ة الفرن�ص���ية، مثنًي���ا على 
اجله���ود املتميزة التي بذله���ا يف فرتة عمله 
يف مملكة البحرين، والتي اأ�ص���همت يف تعزيز 
وتوطي���د العالق���ات ب���ني مملك���ة البحري���ن 
واجلمهوري���ة الفرن�ش���ية يف خمتلف املجاالت 
واالرتقاء بها مبا ي�ش���ب يف م�شلحة البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني. 

املنامة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل وزير 
الداخلية ال�ش���يخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، 
�ش���باح اأم�س، االأمني الع���ام للتظلمات نواف 

املعاودة.
ويف م�ش���تهل اللق���اء، اأع���رب الوزير عن 
تقديره ملا تقوم به االأمانة العامة للتظلمات 
باعتباره���ا م���ن اخلط���وات الرائ���دة للم�رصوع 
االإ�شالحي لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، يف اإطار العمل على 

تر�شيخ العدالة و�شيادة القانون.
وت�ش���لم الوزي���ر، خ���الل اللق���اء، ن�ش���خة 
من التقري���ر ال�ش���نوي الرابع لالأمان���ة العامة 
للتظلمات “2016 /2017”، موجًها اجلهات 

املعني���ة اإلى �رشعة الرد عل���ى النقاط الواردة 
بالتقري���ر واملتعلقة بعم���ل وزارة الداخلية، 
والتحدي���ث  التطوي���ر  برام���ج  اإل���ى  م�ص���رًيا 
املعم���ول بها يف اإط���ار ا�ش���رتاتيجية ال�رصاكة 
املجتمعية والتي ته���دف اإلى تعزيز التعاون 

والتوا�شل مع كافة الفعاليات املجتمعية.
االأم���ني  اأع���رب املع���اودة  م���ن جهت���ه، 
الع���ام للتظلمات عن �ش���كره وتقديره لوزير 
تعزي���ز  عل���ى  بحر�ش���ه  م�ش���يًدا  الداخلي���ة، 
التوا�ش���ل م���ع االأمان���ة، منّوًه���ا اإل���ى اأن دعم 
الوزي���ر والتعاون الذي تبديه الوزارة اأ�ش���هم 
يف اإجناح دور االأمان���ة العامة للتظلمات واأداء 

املهام املوكلة اإليها.

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل وزي���ر الديوان 
امللكي ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة مبكتبه 
بالدي���وان امللكي �ص���فري اململك���ة الأردنية 
الها�شمية ال�شقيقة رامي الوريكات العدوان 
مبنا�ش���بة ت�ش���لم مهام عمل���ه الدبلوما�ش���ي 
اجلديد ل���دى اململكة. ورحب وزي���ر الديوان 
بعم���ق  م�ص���يًدا  الأردين،  بال�ص���فري  امللك���ي 
العالق���ات االأخوي���ة التاريخي���ة الوثيقة التي 
تربط البلدين وال�ش���عبني ال�ش���قيقني والتي 

حتظى برعاية كرمية من عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
واأخيه �ش���احب اجلاللة املل���ك عبد اهلل الثاين 
بن احل�ش���ني ملك اململكة االأردنية الها�شمية 
ال�صقيقة. واأعرب عن اأطيب متنياته لل�صفري 
مب���ا  مهام���ه  اأداء  يف  وال�ش���داد  بالتوفي���ق 
ي�ش���هم يف دعم وتطوير العالق���ات املتميزة 
والعم���ل الثنائي امل�ش���رتك ب���ني اململكتني 

ال�شقيقتني يف املجاالت كافة.

• جاللة امللك	

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأ�ش���اد مدير 
ع���ام االإدارة العام���ة للم���رور العقيد ال�ش���يخ 
خليف���ة  اآل  عبدالوه���اب  ب���ن  عبدالرحم���ن 
بالتعاون ال���ذي اأبدت���ه اإدارة جمموعة اللولو 
هايرب مارك���ت خالل حملة الع���ودة للمدار�ص 
حت���ت �ص���عار “�ش���المتهم تهمن���ا”، من خالل 
اإقامة عدد من االأن�شطة والفعاليات التوعوية 
الت���ي ت�ش���هم يف رف���ع الوعي امل���روري لدى 
ط���الب املدار����س وم�ش���تخدمي الطري���ق يف 
حميطه���ا، منوهاً اإلى اأن هذا التعاون ياأتي يف 
اإطار تفعيل اإ�شرتاتيجية ال�رصاكة املجتمعية، 
والت���ي ت�ش���عى وزارة الداخلية اإل���ى تعزيزها 
مع خمتلف جهات املجتم���ع املدين. جاء ذلك 
خ���الل ا�ش���تقبال مدي���ر ع���ام االإدارة العام���ة 
للم���رور، للمدي���ر االإقليمي ملجموع���ة اللولو 

هاي���رب مارك���ت جوي���ز طاه���ر روب���ال، حيث 
اأو�ش���ح اأن افتت���اح مكت���ب للم���رور يف جممع 
اللول���و باحلد، حقق نقل���ة نوعية يف اخلدمات 
و�شهل على املواطنني احل�شول عليها، واأن 
اإح�ص���ائية املعامالت ت�ص���ري اإلى اأن املكتب 
حقق جناحا م�ش���رتكا. من جهته، اأعرب املدير 
الإقليمي ملجموعة اللول���و هايرب ماركت عن 
�ش���كره وتقدي���ره ملدير عام املرور، م�ش���يداً 
مبا تقدمه االإدارة من خدمات للمحافظة على 
ال�ش���المة العامة وحماية م�ش���تخدمي الطريق، 
م�ش���يفاً اأن الفرتة املقبلة �شت�ش���هد العديد 
من احلمالت التوعوية �ش���من حر�س جمموعة 
اللول���و هايرب وم�ش���وؤوليتها االجتماعية جتاه 
حتقيق ال�شالمة املرورية، واحلد من احلوادث 

مبختلف اأنواعها.

مكتب املرور يف “لولو احلد” يحقق النجاح
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���ض��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن ا���ض��ت��ط��اع ت��اأ���ض��ي�����س من�����وذج ح�����ض��اري يف ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر 

امل�سرية م�ستمرة للبناء على ما حتقق للوطن من مكت�سبات 
م�ضاندة الدور املهم ل� “اخلا�س” يف تقوية اأركان االقت�ضاد... رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ض���احب ال�ضمو 
امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة اأن ما تتمتع 
به مملكة البحرين من اإرث ح�ض���اري اأ�ضيل وموروث 
ثقايف يجب اأن ينال املزيد م���ن العناية والعمل على 
نقل���ه من جيل اإلى اآخر؛ ليكون دليالً على مدى عراقة 

�ضعب البحرين ومتيزه عرب ال�ضنني.

جاء ذلك لدى ا�ض���تقبال �ض���موه ع���ددا من اأفراد 
العائل���ة املالك���ة الكرمي���ة وع���ددا م���ن الفعالي���ات 

االقت�ضادية وكبار امل�ضوؤولني.
وقال �ض���موه “اإن ما تزخر ب���ه البحرين من حرف 
تقليدي���ة عريق���ة يجب اأن نعزز م���ن تطورها وجعلها 
حرفاً اأك���ر اإنتاجية وقدرة على اال�ض���تمرار من خالل 

العم���ل عل���ى ترويجها يف خمتل���ف املواق���ع”. وكان 
�ض���احب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء قد ا�ضتقبل يف 
ق�رص الق�ض���يبية �ض���باح اأم�س عدًدا من اأفراد العائلة 
املالك���ة الكرمية وعددا من الفعاليات االقت�ض���ادية 
وكبار امل�ضوؤولني، حيث تناول �ضموه معهم جملة من 
الق�ض���ايا التي تخ�س ال�ض���اأن املحلي. وخالل اللقاء، 

اأكد �ض���موه اأن �ض���عب البحرين وما يت�ضم به من ُرقي 
وحت�رص ا�ضتطاع تاأ�ض���ي�س منوذج ح�ضاري يف التنمية 
والتطوير، ونال احرتام وتقدير العامل. وقال �ض���موه 
“اإن امل�ض���رية م�ض���تمرة من اأجل البناء على ما حتقق 
للوطن و�ضعبه من مكت�ضبات اجتماعية واقت�ضادية”. 
ونوه �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى حر�س 

احلكومة على دعم وم�ضاندة الدور املهم الذي يقوم 
ب���ه القطاع اخلا����س ورجال االأعم���ال يف تقوية اأركان 
االقت�ض���اد الوطني، والتفاعل مع خمتلف التطورات 
االقت�ض���ادية االقليمي���ة والعاملي���ة مب���ا ي�ض���هم يف 
تن�ض���يط دور ه���ذا القط���اع يف امل�ض���اركة الفاعلة يف 

خطط التنمية وال�ضيا�ضات االقت�ضادية. 

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة والفعاليات االقت�ضادية وكبار امل�ضوؤولني	

املنامة - بنا: ا�ض���تقبل �ضمو ال�ضيخ عي�ضى 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة مبكتب���ه االأديب 
واملفكر حممد ح�ض���ن كم���ال الدي���ن، حيث نوه 
�ض���موه بجه���وده يف اإث���راء ال�ض���احتني االأدبي���ة 
والفكرية. واأ�ض���اد �ضمو ال�ض���يخ عي�ضى بن علي 

بن خليفة اآل خليفة باإ�ضهامات املفكر واالأديب 
كمال الدين ودوره يف امل�ضهد الثقايف واالأدبي، 
موؤكدا �ض���موه اأن حممد ح�ض���ن كم���ال الدين هو 
م���ن االأدباء الذي���ن لهم ب�ض���مات اأدبية وفكرية 
على ال�ض���عيد الوطني  واخلارجي، متمنيا �ضموه 

ملحمد ح�ضن كمال الدين التوفيق وال�ضداد.
م���ن جهته، اأثنى حممد ح�ض���ن كم���ال الدين 
على االهتمام الكبري الذي يوليه �ض���مو ال�ض���يخ 
عي�ض���ى بن علي لكل ما يتعل���ق بدعم املجاالت 

•االإبداع الفكري واالأدبي. �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي بن خليفة م�ضتقبالً االأديب واملفكر حممد ح�ضن كمال الدين	

حممد ح�سن كمال الدين �ساحب ب�سمات فكرية
اإ�ضهاماته اأثرت امل�ضهد الثقايف... �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي: 

رئي�س الوزراء فخر للبحرين والعرب

“بلدي املحرق”: قاليل �سهدت نقلة نوعية يف امل�ساريع

قاليل على خارطة املدن النموذجية بدعم من �ضموه ... النائب اجلودر:

اأكد النائب حمم���د اجلودر اأن رئي�س الوزراء �ض���احب 
ال�ض���مو امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �ض���لمان اآل خليفة فخر 
للبحري���ن ول���كل اخلليج والع���رب، الأنه مث���ال للقائد الفذ 

الذي يع�ضق رعيته ورعيته تع�ضقه.
واأ�ض���اف يف ت�رصيح���ات خا�ض���ة ل���� “الب���الد” اأم����س: 
اأن م�ض���رية رئي����س ال���وزراء النا�ض���عة ل�ض���اهد ح���ّي على 
حمبت���ه للبحريني���ني واملقيمني، ف�ض���موه دائ���م التوجيه 
للموؤ�ض�ض���ات املعني���ة لتاأمني اأف�ض���ل اخلدمات لل�ض���عب 
البحرين���ي، والنهو�س باملجتمع املحلي ليالم�س يف تقدمه 

وتطوره اأكر املجتمع���ات الدولية تطوًرا وازدهاًرا. وقال: 
“ل�ضاننا ليعجز عن التعبري، وقلبنا يختلج باأ�ضمى امل�ضاعر 
واأرق االأحا�ض���ي�س جت���اه مواقف �ض���موه وتقرب���ه من اأهايل 
جمي���ع املحافظ���ات، غري مفرق ب���ني مواطن واآخ���ر، بل اإن 
عطاءات �ض���موه اجلليلة وتوجيهات �ضموه الثمينة، لت�ضبه 
ال�ض���حاب الذي يجود على كل الب�ض���يطة دون ا�ضتثناءات، 
والت���ي ت�ض���مل املواطن���ني واملقيم���ني، ف�ض���موه ال ياألو 
جه���ًدا يف متابعة اأمور املواطنني ع���ن كثب والوقوف على 
احتياجاتهم، وم�ضاركتهم اأحزانهم قبل اأفراحهم، والدعوة 
الدوؤوب���ة لتذلي���ل العقب���ات احلياتية لت�ض���يري �ض���وؤونهم 
اليومية”.  واأردف املمثل عن الدائرة اخلام�ضة يف املحرق، 

ب���اأن منطق���ة قاليل حج���زت له���ا قدًما عل���ى خارطة املدن 
النموذجية ب�ضبب اهتمام �ضموه �ضخ�ضيًّا بتطوير اخلدمات 
فيها، وامل�ض���اعي الدائمة جلعلها مدينة �ض���ياحية ت�ضلب 
األب���اب ال�ض���ائحني الذين ي���زورون البحرين، وه���ي تتاأهل 

لتقدمي اأف�ضل �ضبل الراحة والرفاهية لالأهايل. 
 ويف هذا ال�ض���دد، رفع ع�ض���و جلنة ال�ضوؤون اخلارجية 
والدف���اع واالأم���ن الوطني اأ�ض���مى اآيات ال�ض���كر والتقدير 
ل�ض���مو رئي�س الوزراء، على توجيهات �ض���موه خالل جل�ض���ة 
جمل�س ال���وزراء املنعقدة اأخرًيا، لتلبي���ة احتياجات منطقة 
قاليل عل���ى ال�ض���عيدين ال�ض���حي والتعليمي، موؤك���ًدا اأن 

قاليل مقبلة على حزمة من امل�ضاريع التطويرية املهمة.

املحرق - جمل�س املح����رق البلدي: تقّدم ممثل 
قاليل يف جمل�����س املحرق البلدي حممد حرز با�ض����مه 
وباالأ�ض����الة عن اأهايل املنطقة بخال�س اآيات ال�ضكر 
والتقدي����ر واالمتن����ان والعرفان اإل����ى رئي�س الوزراء 
�ض����احب ال�ض����مو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل 
خليف����ة؛ وذلك لتوجيهات �ض����موه ال�ض����ديدة بتلبية 

احتياج����ات منطق����ة قاليل م����ن املراف����ق التعليمية 
واخلدمية.

وق����ال نائب رئي�س املجل�س البلدي اإن ت�ض����در 
ه����ذه التوجيهات جلل�ض����ة جمل�س ال����وزراء، جنًبا اإلى 
جن����ب م����ع التوجي����ه باالإ�����رصاع يف تنفيذ امل�ض����اريع 
التنموي����ة مث����ل االإ�ض����كان، ل����ه دالالت مهم����ة عل����ى 

�ض����عيد التقدم واالزدهار، ومبثابة ر�ض����ائل �رصيحة 
اإل����ى اجله����ات املعنية ب����اأن تركز اهتمامه����ا لتدبري 
احتياج����ات املدن والق����رى، وتطوي����ر اخلدمات مبا 

يكفل حتقيق الرفاه للمواطنني.
واأردف: لق����د حظيت قاليل ب����ل وعموم اململكة 
باهتم����ام بالغ من لدن �ض����مو رئي�س الوزراء �ض����من 

�ضيا�ضة القيادة الر�ضيدة يف جعل املواطن البحريني 
اأولوية ق�ضوى والت�ضديد على توفري البنية التحتية 
املتينة وامل�ضاريع اخلدماتية التي حتقق احتياجات 
وتطلعات خمتلف مواطني اململكة، وترفع م�ض����توى 
احلياة اإلى م�ضتوى نوعي يناف�س دول العامل باأ�رصها.
وقال اإن قاليل حظيت يف ال�ض����نوات املا�ض����ية 

بعدد من امل�ض����اريع التي نقلتها نقلة نوعية باجتاه 
حتويله����ا اإل����ى قري����ة منوذجي����ة، من حي����ث تطوير 
�ض����بكات الط����رق الداخلي����ة وربطها بالرئي�ض����ية مع 
تهيئ����ة وتعبيد ال�ض����وارع، باالإ�ض����افة اإلى حت�ض����ني 
خدمات ال�رصف ال�ض����حي وم�ض����ارف مي����اه االأمطار، 

والعمل متوا�ضل يف هذا االإطار.

رئي����س  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي االأمري 
خليفة ب���ن �ض���لمان اآل خليف���ة برقية 
�ض���كر وامتنان من اأهايل قاليل، اأعربوا 
فيها عن خال�س �ضكرهم ل�ضمو رئي�س 
ال���وزراء على توجيهات �ض���موه لتلبية 

احتياجاتهم.
وثمنوا خالل الربقية حر�س �ضموه 
على متابعة وحتقي���ق تطلعات واأماين 
اأبناء الوط���ن، متمنني ل�ض���موه موفور 

ال�ضحة وال�ضعادة.

رئي�س الوزراء يتلقى 
برقية �ضكر من اأهايل قاليل

حمرر ال�سوؤون املحلية

الق�ضيبية - جمل�س النواب: اأكد رئي�س وزراء 
كوريا اجلنوبية يل ناك ي����ون اأن البحرين وبقيادة 
عاهل البالد �ض����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة ت�ض����ري بخطى ثابتة وقوية نحو االإ�ضالح 
والدميقراطي����ة، وهي ق����ادرة اأن تكون ب�ض����دارة 
ال����دول مبنطق����ة اخللي����ج يف املجال االقت�ض����ادي 
والتج����اري، كم����ا اأنها �رصيك مع كوري����ا يف الرتكيز 
على تنمية االقت�ض����اد ومكافحة االإرهاب، م�ض����ريا 
اإلى اأن كوريا اجلنوبية لن تن�ض����ى مواقف البحرين 
الداعم����ة لها اقت�ض����اديا من����ذ مطلع ال�ض����بعينات 

وحتى اليوم با�ضتقطاب �رصكاتها اإلى املنامة.  
واأ�ض����اف رئي�س الوزراء الك����وري اأن البحرين 
بقيادته����ا احلكيمة ت�ض����ري على اخلط����ى ذاتها مع 
كوري����ا اجلنوبي����ة يف مواجه����ة خط����ر املمار�ض����ات 

االإرهابي����ة، واحلف����اظ على ال�ض����لم واالأمن القومي 
والدويل، واحلف����اظ على مكانتها عامليا. واأ�ض����اد 
بالنم����اء والتط����ور ال����ذي حتق����ق البحري����ن يف ظل 
قيادته����ا الر�ض����يدة وب�ضيا�ض����تها اخلارجية التي 
يقوده����ا وبحنكة عاه����ل البالد، معربا عن �ض����كره 
وتقديره ملوقف اململكة الداعم لكوريا اجلنوبية 
يف احلفاظ على ا�ضتقرارها واأمنها، واإدانة االأن�ضطة 
النووي����ة كافة التي تق����وم بها كوريا ال�ض����مالية، 
مب����ا يف ذلك جت����ارب التفجريات النووي����ة واإطالق 
ال�ض����واريخ البال�ض����تية؛ كونها تهدي����داً لالأمن يف 
�ض����به جزيرة كوري����ا ومنطقة �����رصق اآ�ض����يا، والتي 
تتعار�����س مع جهود املجتمع الدويل ملنع انت�ض����ار 

االأ�ضلحة النووية والدمار ال�ضامل. 
جاء ذلك خالل جل�ض���ة املباحث���ات التي عقدت 

اأم�س بالعا�ض���مة الكورية �ض���يئول، برئا�ضة رئي�س 
جمل�س النواب اأحمد امل���ال، ورئي�س الوزراء الكوري 
اجلنوب���ي؛ مبنا�ض���بة الزي���ارة الر�ض���مية لوفد جلنة 
ال�ضداقة الربملانية الكورية البحرينية، والتي تاأتي 
تلبية لدعوة ر�ض���مية من رئي����س اجلمعية الوطنية 
بجمهورية كوريا اجلنوبية ال�ض���ديقة �ضونغ �ضي-

كي���ون. وعرب املال ع���ن تقديره للمواق���ف الداعمة 
ململك���ة البحري���ن م���ن جمهوري���ة كوري���ا اجلنوبية 
اإزاء االأعم���ال االإرهابي���ة التي مرت به���ا، والتعاون 
امل�ض���رتك يف مواجه���ة خط���ر االإره���اب، و�ض���مان 
االأمن واال�ض���تقرار املحلي، كما اأ�ضاد بدور اجلالية 
الكوري���ة اجلنوبي���ة مبملكة البحري���ن، يف املجاالت 
كاف���ة، وم�ض���اهمتها يف عملي���ة التنمي���ة ال�ض���املة، 

معتربا اياهم �رصيكا فاعال ململكة البحرين.

نقدر اإدانة البحرين لكل الأن�سطة النووية من كوريا ال�سمالية
العاهل يقود اململكة بخطى ثابتة نحو االإ�ضالح... رئي�س وزراء كوريا اجلنوبية: 

• رئي�س وزراء كوريا اجلنوبية يف لقاء رئي�س جمل�س النواب	

• حممد اجلودر	
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احلكومة اهتمامها مبن بذل يف �ضبيل الوطن ونه�ضته
جائزة �شموه للعمل اخلريي حتفز على العطاء... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنام���ة - بن���ا: اطل���ع حماف���ظ املحافظة 
اجلنوبي���ة  الرئي����س الفخري جلمعي���ة البحرين 
لرعاية الوالدين �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي 
بن خليفة اآل خليفة على ا�ش���تعدادات اجلمعية 
ب�شاأن تنظيم حفل ت�ش���ليم جائزة �شموه للعمل 

اخلريي “وفاًء لأهل العطاء”.
ووجه �ش���موه يف هذا ال�شدد الى اتخاذ كل 
ال�ش���تعدادات لتك���ون اجلائزة قيمة م�ش���افة 
لتحفي���ز الت�ش���ابق يف مي���دان اخل���ري والعط���اء 
والب���ذل، ووجه �ش���موه اللجنة املنظم���ة باأهمية 
اإخ���راج الحتف���ال والظه���ور بال�ش���كل الالئ���ق 

وامل�رشف. 
وا�شتمع �شموه الى اإيجاز من رئي�س جمل�س 
ادارة جمعي���ة البحري���ن لرعاي���ة الوالدين اأحمد 
البنا واأع�ش���اء اجلمعية، عن اخلريطة الرباجمية 
للجمعية واأهمية الربامج يف تقدمي اأف�شل �شبل 

الرعاية والهتمام للم�شنني.
ويف اللقاء، رحب �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 

بن خليفة اآل خليفة برئي�س واأع�ش���اء اجلمعية، 
�شاكرا �شموه لهم جهودهم يف الرتقاء بخدمات 
الرعاية النهارية لكبار ال�ش���ن، موؤكداً �شموه اأن 
احلكومة برئا�ش���ة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة تويل 
اهتماما بكل من اأعطى وبذل يف �ش���بيل الوطن 

ونه�شته وتقدمه.
م���ن جهته، اأع���رب البنا عن خال�س �ش���كره 
وتقديره ل�شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، م�شيداً بدعم �شموه الكبري وت�شجيعه 
على الهتم���ام بالأعمال اخلريية عموما وبرعاية 

الوالدين وكبار ال�شن خ�شو�شا.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة يطلع على ال�شتعدادات جلائزة �شموه للعمل اخلريي “وفاًء لأهل العطاء”	

احتياجات الأهايل اأولوية العمل امل�ضرتك مع جميع اجلهات

موا�ضلة اجلهود املجتمعية لتعزيز الأمن والنظام العام يف املحافظة

بحث الرتقاء باجلانب التنموي مع خلف... �شمو حمافظ اجلنوبية: 

تراأ�س الجتماع الأمني الأول باملحافظة اجلنوبية... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: التقى حمافظ 
املحافظة اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي بن 
خليفة اآل خليفة مع وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خلف مبجل�س �ش���موه 
باملحافظ���ة اجلنوبية. ويف بداية اللقاء، رّحب �ش���مو 
ال�ش���يخ خليفة بن عل���ي بالوزير خلف معرًبا �ش���موه 

عن تطلعاته يف توحيد العمل امل�ش���رك الرامي اإلى 
حتدي���د اأولوي���ات العم���ل اخلدم���ي يف خمتلف مدن 
وقرى املحافظة حتقيًق���ا لالرتقاء باجلانب التنموي 
الذي يتما�ش���ى مع حجم ومكانة املحافظة اجلنوبية، 
كم���ا تطّرق �ش���مو حمافظ املحافظ���ة اجلنوبية خالل 
اللق���اء اإلى احتياجات اأه���ايل املحافظة والتي جاءت 

من خالل ال�شتماع املبا�رش والزيارات امليدانية التي 
تتم ب�ش���كل متوا�ش���ل ملجال����س الأعي���ان والقنوات 
التوا�ش���لية الأخرى لعدد من م���دن وقرى املحافظة 
واأبرزه���ا اإيج���اد منافذ وط���رق ت�ش���اهم يف التخفيف 
واحل���د م���ن الختناق���ات املروري���ة، تطوي���ر بع�س 
ال�ش���وارع احليوي���ة من خالل اإ�ش���افة حواجز �ش���المة 

الط���رق خ�شو�ش���ا يف ظ���ل وق���وع ح���وادث مروري���ة 
موؤ�ش���فة خالل الفرة القريبة املا�ش���ية، بالإ�ش���افة 
اإلى احتياج���ات الأهايل العمرانية والتي من �ش���اأنها 
امل�ش���اهمة يف احلف���اظ عل���ى الهوية واخل�شو�ش���ية 
املجتمعية لأهايل املحافظ���ة. من جهته، اأعرب وزير 
الأ�ش���غال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 

عن ا�ش���تعداد ال���وزارة لتن�ش���يق والتع���اون الكامل 
مع املحافظة اجلنوبية بقيادة �ش���مو ال�ش���يخ خليفة 
بن عل���ي اآل خليفة لرجمة الحتياج���ات والتطلعات 
التي ين�ش���دها اأهايل املحافظة �شمن اأولويات عمل 
ال���وزارة وترجمته���ا اإلى م�ش���اريع تنفذ عل���ى اأر�س 

الواقع باأق�شى �رشعة وبجودة عالية.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأك���د حمافظ 
املحافظة اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ خليف���ة بن علي 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة دور املحافظ���ة اجلنوبية يف 
حفظ الأم���ن والنظام العام يف كافة اأرجائها، وذلك 
بالتن�ش���يق مع اجله���ات الأمنية املعني���ة، جاء ذلك 
خ���الل تروؤ�س �ش���موه لالجتماع الأمن���ي الأول للجنة 

الأمنية باملحافظة اجلنوبية.
�ش���مو حماف���ظ  رّح���ب  الجتم���اع،  بداي���ة  ويف 
املحافظة اجلنوبية، رئي�س اللجنة الأمنية بالأع�شاء 
م�شيًدا �شموه مبا تقوم به خمتلف الأجهزة الأمنية يف 
عموم املحافظة اجلنوبية من اإجراءات وتدابري نابعة 
من جهودها �ش���من امل�شوؤولية الوطنية والواجبات 
الوظيفية الرامي���ة اإلى حتقيق الأمن العام وتنفيذ 
القان���ون وتعزيز ال�رشاك���ة املجتمعية التي تربطها 
مع الأفراد والهيئات واملوؤ�ش�شات، كما ا�شتعر�س 
�ضموه عدًدا من املوا�ض���يع والنقاط املدرجة على 
ج���دول الأعمال والتي تعنى بالأحوال والحتياطات 

الأمنية من عدة جوانب اأبرزها الزدحامات املرورية 
واخلطط الكفيلة بالتخفيف منها، اإ�شافة اإلى اآلية 
العم���ل الت���ي �ش���تعمل اللجنة مبوجبها يف ت�ش���يري 

اأعماله���ا وترجمة خمرجاتها خلدم���ة الأهايل.  وحّث 
�شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة اأع�شاء اللجنة 
الأمنية على موا�شلة اجلهود الكفيلة بالق�شاء على 

كافة الظواه���ر واملخالفات الأمنية والجتماعية اإن 
وجدت، وال�شعي اإلى خف�س اأعداد تلك املخالفات 
والق�شايا مبختلف اأ�شكالها اإلى جانب التفاعل مع 

كاف���ة الحتياج���ات واملقرحات الأمني���ة الواقعية 
الت���ي يطرحه���ا الأه���ايل، موجًها �ش���موه الأع�ش���اء 
اإلى ����رشورة رفع الحتياج���ات واملتطلبات الأمنية 
اإلى �ش���موه وذلك للعمل على تلبيتها �ش���من �شلم 

اأولويات اأعمال اللجنة.
واأ�شار �شموه يف هذا ال�شياق، اإلى اأن املحافظة 
اجلنوبية �شتعمل يف اإطار م�ش���وؤوليتها الجتماعية 
على تر�ش���يخ دعائم اأمن الوطن واملواطن يف كافة 
اأرج���اء املحافظة وتعزيز الإح�ش���ا�س بامل�ش���وؤولية 
وغرز روح التعاون وتعميق احل�س الوطني وم�شاعر 
النتماء والولء ومفاهيم الوح���دة الوطنية والأ�رشة 
الواح���دة عرب برام���ج واأن�ش���طة يلم�ش���ها املواطن 
على اأر�س الواقع، موؤكًدا �ش���موه اأن ما ميّيز مملكة 
البحرين ه���و منوذجها الفري���د يف اللحمة الوطنية 
والن�ش���يج الجتماعي املرابط الذي يجمع القيادة 
وال�ش���عب يف قال���ب متكام���ل قائ���م عل���ى ال���ولء 

والإخال�س واجلهد يف العمل والعطاء.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة يلتقي وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين	

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة مراأ�شاً الجتماع الأمني الأول باملحافظة اجلنوبية	
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صيانة خجولة

املكيفات ب�سبب “الهوب”  الف�سول “اأفران” 
ال ماء بحمامات “جدحف�ص”... �أكرث من 140 م�ساركة با�ستطالع “$”:

مكيفات ح���ارة تناف�ص “الهوب” �لقيظ. وحتيل �لف�س���ول 
�إلى �أفر�ن. �س���يل �س���كاوى من تدين جودة �ملكيفات با�ستطالع 

ن�رشه ح�ساب “�لبالد” بتطبيق “�الإن�ستغر�م”.
تدفقت م�س���اركات جاوزت 140 رد� على �س���وؤ�ل “�س���خبار 

مكيف مدر�ستكم؟”.
وقال طالب من مدر�س���ة �ل�س���يخ عي�س���ى بن عل���ي �لثانوية 
للبنني ملندوبة �ل�سحيفة “مكيفات مدر�ستنا قدمية، و�أو�سلت 
�سكوى زمالئي للمدير، وعدين باإجر�ء ت�سليحات فورية، ولكن ما 

ز�ل �حلال على ما هو عليه”.

و�أ�ساف: ي�سعد قر�بة 60 تلميذ� �إلى �حلافلة للمدر�سة منذ 
�ل�ساعة 6 �س���باحا، وي�س���ل بع�ص �لطلبة للمنازل �ل�ساعة 3:30 
�أو 4 ع����رش�، و�مل�س���يبة �أن �حلافلة غري مكيفة �أي�س���ا وتعتمد يف 

�لتهوية على �ملر�وح.
و�أو�سح: �س���بغو� جدر�ن �ملدر�س���ة، �ملنظر جميل ظاهريا، 

ولكن د�خل �ملباين معاناة من �سوء جودة �ملكيفات.
وعلقت منتهى يو�س���ف باأن �الأطفال يدر�س���ون يف بيئة غري 

�ساحلة للدر��سة مبدر�سة �خلمي�ص �البتد�ئية للبنني.
و�سجلت ولية �الأمر �سيماء �لب�ستكي ��سم مدر�سة �ل�سلمانية 

�الإعد�دية للبنني بقائمة �ملكيفات �ل�سيئة.
وت�س���اءل �ساحب ح�س���اب �في�س���ن بحرين: “وين ر�ح �خلرب 

ع���ن �س���يانة �ملد�ر�ص وجهوزيتها ال�س���تقبال �لطلب���ة �لذي مت 
ن�رشه قبل كم �أ�س���بوع، �ملفرت�ص �أن تكون هناك �س���يانة دورية 

لالأجهزة �لكهربائية جلميع �ملد�ر�ص �حلكومية”.
ولفت ح�س���اب با�س���م �أم ح�س���ني �إلى �أن �لطلبة “م�ساكني” 

وماتو� من �حلر.
وبني ح�ساب با�سم �أم فاطمة باأن لديها 3 تلميذ�ت مبدر�سة 

بيت �حلكمة �البتد�ئية للبنات و “�ل�رش�حة ي�ستكون من �حلر”.
ونبهت فاطمة �أحمد �إلى �أن مكيفات �ل�س���ف �لثالث )فرقة 

3( مبدر�سة �لو�دي �البتد�ئية للبنني “دمار”.
ونقل ح�س���اب با�س���م �أم علي ب���اأن دور�ت �ملياه مبدر�س���ة 

جدحف�ص �الإعد�دية للبنني دون ماء.

من ف�سول �آيلة لل�سقوط اإجالء طالبات “�أميمة” 
كبائن “�حلد” رديئة... و�أول �أيام “�خلمي�ص” بال كهرباء

عودة 
المدارس

• ن�سب دعامات حديد لتثبيت مبان �آيلة لل�سقوط 	
مبدر�سة �أميمة �لثانوية )�ل�سورة من ويل �أمر طالبة(

مكيفات تناف�س حر�رة �ل�سم�س بـ 32 مدر�سة

6.5 مالييـــــــن دينـــــــــار للمو��ســــــــالت 

من كتب م�ستخدمة بن�سخ “ب�سيطة”  �حتمال وجود “عيوب” 
ت�سكيل فريق عمل للتاأكد من مدى �سالحيتها... وكيل “�لرتبية”:

�أفاد وكيل �ل���وز�رة للم���و�رد و�خلدمات بوز�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم حمم���د مبارك جمعة ب���اأن مد�ر�ص 
�لوز�رة و�ملد�ر�ص �خلا�س���ة، قد ��س���تكملت ��ستالم 
وت�سليم �لكتب �ملدر�س���ية بن�سبة 100 %، منذ بدء 
�لعام �لدر��س���ي، م�س���ري�ً �إل���ى وجود خط���ة متكاملة 
للتعام���ل م���ع �أي خلل �أو �إ�س���كال قد يطر�أ بالن�س���بة 
لهذ� �ملو�س���وع، خ�سو�س���ا بالن�س���بة لبع�ص �لكتب 
�مل�س���تخدمة و�لتي قد تكون به���ا عيوب، وذلك من 

خالل فريق عمل �ملتابعة، عرب �الإد�ر�ت �لتعليمية.
وبني �لوكيل �أن �لوز�رة ملتزمة بتوفري �لكتاب 
�ملدر�سي جمانا للطلبة يف خمتلف �ملر�حل �لدر��سية، 
وتخ�س����ص لذلك ميز�نية كب���رية �س���نوياً، و�لوز�رة 
ت�س���ري يف ه���ذ� �الجتاه وفقاً ل���� 3 م�س���ار�ت متو�زية 
ومتكاملة: �الأول ويتمثل يف طباعة ماليني �لن�سخ من 
�لكتب �جلديدة، و�لثاين ويتمثل يف �إعادة ��س���تخد�م 
�لكتب �ملدر�س���ية �ل�س���احلة لال�س���تخد�م، و�لثالث 
يرتبط بالتو�سع يف برنامج �لتمكني �لرقمي وحتويل 
�لكت���ب �ملدر�س���ية �إلى �ل�س���يغة �لرقمي���ة، وجعلها 

متاحة للجميع على �ملوقع �الإلكرتوين للوز�رة.
و�أو�س���ح �أن���ه يف ظ���ل �لتوج���ه �لع���ام لرت�س���يد 
�الإنف���اق، ومتا�س���ياً م���ع �سيا�س���ة �ل���وز�رة لتعزي���ز 
ثقاف���ة �لعناية بالكتاب �ملدر�س���ي م���ن قبل �لطلبة 

و�ملحافظ���ة علي���ه، كقيمة تربوي���ة، قام���ت �لوز�رة 
باإ�س���د�ر تعاميم ب�رشورة ��س���رتجاع �لكتب مع نهاية 
كل ف�سل در��س���ي مع تاأكيد �لعناية بالكتاب وعدم 
ت�سويهه مبا ي�س���من �إعادة ��ستخد�مه الأكرث من عام 
در��سي، ومت تنظيم فعاليات و�أن�سطة مدر�سية لن�رش 
ثقافة �ملحافظة على �لكتاب وتوعية �لطلبة و�أولياء 
�لأمور، باأهمية هذ� �ملو�سوع، ولذلك مت و�سع �آليات 
و��س���حة ال�سرتجاع �لكتب �ملدر�س���ية و�إعادة توزيع 

�ل�سالح منها على �لطلبة.
وقال: مت ت�س���كيل فريق عمل ملتابعة مو�سوع 
�لكت���ب �مل�س���تخدمة؛ للتاأك���د من مدى �س���الحيتها 

�لطلب���ة  مالحظ���ات  ومتابع���ة  �ال�س���تخد�م،  الإع���ادة 
و�أولي���اء �أمورهم و�ملعلمني يف ح���ال وجودها، بحيث 
يت���م �لتعامل مع هذه �ملالحظ���ات من خالل �الإد�ر�ت 

�لتعليمية.
ور�أى �أن���ه ويف ظل وجود ماليني �لكتب �ملوزعة 
على طلبة �ملد�ر�ص �حلكومية، هنالك �حتمال و�سول 
عدد ب�سيط من �لن�سخ من �لكتب �مل�ستخدمة، و�لتي 
قد تك���ون بها بع����ص �لعي���وب، وذلك بع���د �لتاأكد 
�لتام من عدم �سالحية هذه �لكتب �إن وجدت، فهذه 
�للجن���ة �س���تتولى �لتاأكد من �الأم���ر ومعاجلة �حلاالت 
�لت���ي ميك���ن �أن تظهر و�س���ط هذ� �لك���م �لكبري من 
�لكتب �ملوزعة على �لطلبة، �إذ تبني �أن هناك حت�سناً 
كبري�ً هذ� �لعام، مقارنة بالعام �ملا�س���ي يف �سالحية 
�لكت���ب �مل�س���رتجعة، مما ي���دل على تع���اون �لطلبة 
و�أولياء �أمورهم يف �ملحافظة على �لكتاب �ملدر�سي.
وحت���دث ع���ن �لتح���ول �لتدريج���ي نح���و �لتعلم 
�الإلك���رتوين، �إذ مت توف���ري �س���بكة �الإنرتنت يف جميع 
�ملد�ر�ص )...( و�إمكان �لت�س���فح �الإلكرتوين للكتب 
�ملدر�س���ية. ونب���ه �إل���ى �أن تو�ف���ر �لكت���ب �لرقمي���ة 
وبرجمي���ات و�إث���ر�ء�ت و�أف���الم تعليمي���ة و�ختبار�ت 
�إلكرتوني���ة وجميعه���ا ت�س���كل �ملحت���وى �الإلكرتوين 
للتعل���م توف���ر للمعل���م و�ملتعلم مو�د غني���ة لالإثر�ء 
�لعملي���ة �لتعليمية �لتعلمية، ولذلك ال يجب �لرتكيز 

على �لكتاب �لورقي فقط.

ح�رشت “�لبالد” جمموعة �ملد�ر�ص �لتي 
يعاين طالبها من م�ساكل يف جودة �لتكييف. 

و�أبرز �الأ�سماء �لو�ردة هي:
- مدر�س����ة حف�س����ة �أم �ملوؤمن����ني �البتد�ئية 

للبنات
- مدر�سة �حلد �لثانوية للبنات

- مدر�سة �ل�سلمانية �الإعد�دية للبنني
- مدر�سة �خلمي�ص �البتد�ئية للبنني

- مدر�سة طارق بن زياد �لثانوية للبنني
- مدر�سة �حلد �الإعد�دية للبنات

- مدر�س����ة �أميم����ة بن����ت �لنعم����ان �لثانوي����ة 
للبنات

- مدر�سة �سرتة �لثانوية للبنات
- مدر�سة �ملعرفة �لثانوية للبنات

- مدر�سة �لنويدر�ت �البتد�ئية للبنات
- مدر�سة �لرفاع �لغربي �لثانوية للبنات
- مدر�سة مدينة عي�سى �الإعد�دية للبنات

- مدر�سة �لنور �لثانوية للبنات
- مدر�سة مدينة حمد �الإعد�دية للبنني

- مدر�سة �خلن�ساء �البتد�ئية للبنات
- مدر�سة �سرتة �الإعد�دية للبنات

- مدر�س����ة �ل�س����يخ عي�س����ى بن علي �لثانوية 
للبنني

- مدر�سة �سار �لثانوية للبنات
- مدر�سة عثمان بن عفان �الإعد�دية للبنني

- مدر�سة بيت �حلكمة �البتد�ئية للبنات
- مدر�سة عمار بن يا�رش �البتد�ئية للبنني

- مدر�سة �ل�سهلة �البتد�ئية للبنات 
- مدر�سة �ل�سياء �البتد�ئية للبنني

- مدر�سة عايل �البتد�ئية للبنني
- مدر�س����ة �ل�س����يخ عبد�لعزيز ب����ن حممد �آل 

خليفة �لثانوية للبنني
- مدر�سة �سرتة �البتد�ئية للبنني

- مدر�سة �لرفاع �ل�رشقي �لثانوية للبنني 
- مدر�س����ة �أم �لق����رى �البتد�ئي����ة �الإعد�دية 

للبنات
- مدر�سة �لريموك �البتد�ئية للبنني

- مدر�س����ة عبد�لرحم����ن �لنا�����رش �البتد�ئي����ة 
�الإعد�دية للبنني

- مدر�سة جدحف�ص �الإعد�دية للبنني
- مدر�سة �لدير �البتد�ئية �الإعد�دية للبنات

- مدر�سة �لو�دي �البتد�ئية للبنني

- توفري خدمة �ملو��س���الت �ملجاني���ة للطلبة و�ملعلمني 
بجميع �ملد�ر�ص �حلكومية ومر�كز �لتعليم �مل�ستمر.

- كلفة �خلدمة تقدر بحو�يل 6.5 ماليني دينار.
- 650 حافل���ة لنق���ل �أكرث م���ن 37 �ألف طال���ب من و�إلى 

�ملد�ر�ص.
- 12 حافل���ة للطلب���ة ذوي �الحتياج���ات �خلا�س���ة مزودة 

بكر��ٍص متحركة وم�ساعد كهربائية.
- حافالت خم�س�سة لنقل �أعد�د من �لعاملني يف �ملد�ر�ص.

- 27 حافلة لنقل طلبة ومنت�سبي مر�كز �لتعليم �مل�ستمر 
بالفرتة �مل�سائية.

- جميع �حلافالت مكيفة.
- متابعة عمل �حلافالت ب�سورة يومية.

• حلوى مبنا�سبة �لعودة للمدر�سة )�أر�سيفية(	

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية 

• حافالت ذوي �الحتياجات �خلا�سة	

• حممد مبارك	

�سهدت مدر�سة �أميمة بنت �لنعمان �لثانوية للبنات 
مبدينة عي�س���ى حالة طو�رئ ترتبط باأمن و�س���المة �لبنية 

�لتحتية للمدر�سة.
وقالت م�س���ادر “�لب���الد” �إنه جرى ن�س���ب دعامات 
حديدي���ة لتثبي���ت مبن���ى تعليم���ي، و�أخلي���ت ف�س���ول 
باملبن���ى، و�أجلي���ت �لطالبات لغرف �ملعلم���ات للحفاظ 

على �سالمتهن.
وحتدث���ت عن ما����ص كهربي �رشب ف�س���ال خ�س���بيا 
)كابينة( باأول يوم در��س���ي ف�س���درت �أو�م���ر من �إد�رة 

�ملدر�سة بعدم �ملكوث يف �لكابينة.
وزّود �أولياء �أمور �ل�س���حيفة ب�سور عن تردي �لبنية 
�لتحتية ملبنى باملدر�س���ة. و�سكرو� �إد�رة �ملدر�سة على 

جهودها لتذليل �مل�ساعب، وطالبو� بحلول فورية.
�إلى ذل���ك، �نتقد ذوو طالبات �ل�س���ف �الأول ثانوي 
مبدر�س���ة �حل���د �لثانوي���ة للبن���ات جتلي����ص �لتلميذ�ت 

ب�سفوف خ�سبية )كبائن( رديئة �لتهوية.
وطالبو� بتو�س���عة مبنى �ملدر�س���ة �أو نقل �لطالبات 
لف�س���ول باملباين �لتعليمية. و�أ�س���ارو� �إل���ى توجيهات 
�س���ابقة �أ�س���درها �س���مو رئي�ص �لوزر�ء باإلغاء �لف�سول 

�خل�سبية ببع�ص �ملد�ر�ص.
ويف مو�س���وع �آخر، �س���كا �أولياء �أمور طلبة مدر�س���ة 
�خلمي�ص �البتد�ئية للبنني من �نقطاع �لتيار �لكهربائي 

بيوم �لعودة �ملدر�سية.
وقال���و�: مب���اين �ملدر�س���ة غري �س���احلة للدر��س���ة، 
ع فل���ذ�ت �أكبادنا ملوقع  و�ملكيفات مد�ف���ئ، كيف نودِّ

�سديد �حلر�رة ويحتاج ل�سيانة �ساملة وترميم فوري؟

مروة خمي�س
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البحرين ع�سًوا بتنفيذي “ال�سياحة العاملية”

“البلديات”: ت�سديد الرقابة واإزالة املخلفات

“راديــو بحريــــن”... ميــت �رسيريـًـا

“الإعالم” الكويتية ت�سكر الزميل الغائب

مقرتح لإن�ساء مركز اجتماعي �سامل يف “اجلنوبية”

ل �سيولة ل�سداد مكافاآت العاملني... ووقف بث الأخبار والربامج

على مقال “�سباح... نوبل”

وزير العمل بحث مع الغامن توفري برامج التاأهيل والتوظيف

  توقف���ت الإذاع���ة الإجنليزية )رادي���و بحرين 
96.5 اف ام( عن ب���ث الأخبار والتقارير امليدانية 

وعرو�ض “الدي جي” املو�سيقية. 
واقت����ر الب���ث على اأغ���ان خمتلفة. وال�س���بب 
عدم وجود �سيولة ل�سداد مكافاآت العاملني بنظام 
القطعة )بارت تامي(. واأغلبهم من مقدمي عرو�ض 

“الدي جي”.
وتعليقا على هذا املو�سوع توا�سلت “البالد” 
مع رئي����ض الإذاعة الإجنليزية �س���الح خالد، والذي 
ع���زا الأم���ر خلف����ض ميزاني���ات كثري م���ن اجلهات 

احلكومية، ومن بينها ميزانية “راديو بحرين”.
وقال ملن���دوب ال�س���حيفة: ل توج���د ميزانية 
حالي���ا ل�س���داد املكافاآت للعامل���ني الذين تتعاقد 

معهم الإذاعة لتقدمي الربامج.
لإع���ادة  “مباحث���ات جاري���ة”  واأ�س���ار لوج���ود 
الربام���ج بالإذاعة يف الفرتة املقبلة وذلك من خالل 

البحث عن م�سادر متويل جديدة من احلكومة.
وعن التكلفة التقديرية لتمويل املكافاآت، رد 
رئي�ض الإذاعة باأنها عالية، ومبلغ املكافاأة يتفاوت 
من اأجر متدٍن اإلى اآخر مرتفع، وذلك بح�س���ب �سهرة 

وخربة مقدم عرو�ض “الدي جي”.
ولف���ت اإل���ى اأن���ه يف ح���ال تواف���ر امليزاني���ة 
املنا�ش���بة، ف�شيجري اإعادة ن�شاط الإذاعة والتعاقد 

جمددا لإحيائها.
ودعا رئي�ض “راديو بحرين” املتابعني لأهمية 
“تفهم” ����رورات املرحلة القت�س���ادية الراهنة، 
والتي متر بها الإذاعة وجه���ات اأخرى، ومتوقعا اأن 

“القادم اأف�سل”.
ووع���د يف حال حت�س���ن الظروف القت�س���ادية، 

ف�ستعود الإذاعة وباأف�سل مما كانت عليه �سابقا.

ي�شار اإلى اأن اإذاعة “راديو البحرين” بداأت بث 
براجمها لأول مرة بالعام 1977. وت�ش���مل براجمها 
�سل�س���لة م���ن العرو����ض املو�س���يقية م���ن خمتلف 
الأن���واع اإلى جانب ن����رات اإخبارية منتظمة وحمدثة 

باللغة الإجنليزية.
و70 % ن�س���بة البحرن���ة بالذاعة من العاملني، 
�س���واء مع���دي ومقدمي الأخب���ار، وعرو����ض “الدي 

جي”.

خطة مؤجلة
وكان���ت وزارة �س���وؤون الإع���الم ق���د اأعلنت يف 
خريف العام 2016 عن اإطالق خطة لتطوير الإذاعة 

الإجنليزية )راديو بحرين 96.5 اف ام(. 
وتت�س���من اخلطة جتدي���د الهوية املوؤ�س�س���ية 
للمحط���ة، وا�س���تقطاب مواه���ب جدي���دة، وتطوير 

اأ�ساليب البث، واإدخال حمتوى جديد.
و�س���كل الوزير علي الرميحي جلنتني لالإ�راف 

على تنفيذ اخلطة. 
وت�شم اللجنتان يف ع�ش���ويتهما موظفني من 
ذوي اخل���ربة الإذاعي���ة اإل���ى جانب م�س���وؤولني من 

الوزارة. 
وتعن���ى اللجن���ة الأول���ى بالأخب���ار وقطاع���ات 
الربامج. اأما الأخرى، فتهت���م بعرو�ض “الدي جي” 

والربامج املو�سيقية.
واأطلق���ت الإذاعة حمل���ة لتوظيف موهوبني يف 
قراءة الأخب���ار، اإجناز التقاري���ر امليدانية، و “الدي 

جي”.  
وذكر امل�سوؤولون اأن الإذاعة تلقت 300 طلب 
من الراغب���ني يف العمل كمذيعني لق���راءة الن�رات 
الإخبارية واملرا�سلني امليدانيني ومقدمي عرو�ض 

ال� )دي جيه( املو�سيقية.
وب���داأت مرحل���ة التدري���ب لأربعة م���ن مقدمي 
عرو����ض ال� )دي جي���ه( املو�س���يقية - ثالثة منهم 
بحرينيون “دي جيه اآوت لو”، عمر �س���اهني و�سارة 

نبيل، والرابع كولومبي “دي جيه كاميال” .
واأعلن امل�س���وؤولون بال���وزارة عن خطة لإطالق 
�سل�س���لة م���ن التقاري���ر املمي���زة ع���ن البحري���ن، 
وتاريخه���ا وثقافتها، واإجناز برامج ميدانية تتمكن 
م���ن خاللها م���ن البث مناطق خمتلف���ة؛ لكي تكون 

اأكرث قرباً اإلى اجلمهور.

بع���ث مدي���ر اإدارة اإع���الم دول جمل����ض التعاون 
اخلليج���ي بقط���اع الإع���الم اخلارج���ي يف وزارة الإعالم 
بدولة الكويت فار�ض العنزي ر�س���الة �س���كر وتقدير 
لرئي�ض الفريق ال�سيا�س���ي ب�سحيفة “البالد” الزميل 
را�س���د الغائ���ب، وذلك مل���ا ت�س���منه مقال���ه بعنوان 
“�س���باح... نوب���ل”. وجاء يف الر�س���الة: “يطيب يل اأن 
اأتق���ّدم لكم بجزيل ال�ش���كر والعرفان عل���ى مقالتكم 
املن�شورة يف �ش���حيفة “البالد” يوم الثالثاء املوافق 
12 �س���بتمرب 2017 وعلى جهودكم املبذولة دوًما يف 

مقالتكم املميزة”.
ومتنى العن���زي ململكة البحرين، مل���ًكا وحكومة 

و�سعًبا، كل التقدم والزدهار ودوام الأمن والأمان.
وكان الزميل الغائب قد اأّيد الدعوات املت�شاعدة 
لرت�ش���يح اأمري دولة الكويت �ش���احب ال�ش���مو ال�شيخ 

�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح جلائزة نوبل.
وكتب اأن �س���موه ميثل �سمري العرب، مببادراته 
الإن�سانية الرائعة، وفوزه امل�ستحق �سيبهج القارات.

واأ�س���ار اإلى تخ�س���ي�ض �س���مو الأمري م�س���اعدات 
اأقلي���ة  لإغاث���ة  دولر،  ملي���ون   1.5 بقيم���ة  عاجل���ة 
الروهينجا. وا�شتدل بقيادة الديوان الأمريي جمموعة 
م�روعات �ش���خمة اأعادت للكويت وريادتها القدمية، 
مثل: دار الأوبرا وحديقة ال�ش���هيد وبناء اأجنحة اأمريية 
بامل�شت�ش���فيات وجتهيز جممع حماكم واإ�شالح عيوب 

ا�ستاد جابر. 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعية: التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، 
رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل، جميل 

حميدان يف مكتبه اأم�ض النائب خليفة الغامن.
وبح���ث الوزير حمي���دان والنائ���ب الغامن فر�ض 
تعزي���ز التعاون القائ���م بني ال�س���لطتني التنفيذية 
والت�ريعي���ة، و�ش���بل تطوي���ره مب���ا يلب���ي تطلعات 
وطموح���ات املواطن���ني. ويف اللق���اء مت التطرق اإلى 
عدد م���ن امل�ش���ائل ذات الهتمام امل�ش���رتك، اإذ مت 
ا�س���تعرا�ض جهود وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
يف جمال الرعاية الجتماعية، ف�س���اًل عن توفري برامج 
التاأهي���ل والتوظيف الرامي���ة اإلى اإدم���اج الكفاءات 
الوطني���ة يف �س���وق العمل، وم�س���اندتها امل�س���تمرة 
لكاف���ة الربام���ج واملب���ادرات الت���ي تكف���ل العي�ش 

الكرمي جلميع املواطنني.

وتن���اول النائب الغامن يف اللقاء الق�س���ايا التي 
مت طرحه���ا يف اللقاء املبا�ر للوزير مع اأهايل منطقة 
الرف���اع موؤخًرا، ومت ا�س���تعرا�ض م���ا حتقق من نتائج 
���ا يف اإطار ال�ش���عي  ومتابع���ة م���ا يج���ري تنفيذه حاليًّ

لتلبية احتياجات املواطن���ني من اخلدمات التنموية 
املختلفة.  كما مت بحث مقرتح اإن�ش���اء مركز اجتماعي 
�س���امل للمحافظة اجلنوبي���ة يوفر احتياج���ات جميع 

�رائح املجتمع من خدمات الرعاية الجتماعية.

• • املذيعة ماريا غادرت راديو بحرين اإلى اإذاعة اأرامكو	 وزير الإعالم	

لل�س���ياحة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واملعار����ض: فازت مملكة البحري���ن، متمثلة 
بهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض، بع�سوية 
املجل�ش التنفيذي ملنظمة ال�شياحة العاملية 
التابعة لالأمم املتحدة للفرتة من 2018 حتى 
2021، وذلك تكليالً للم�ساعي واجلهود التي 
بذلتها الهيئة يف تنمية قطاع ال�س���ياحة على 
ال�س���عيد املحلي، واإمياًنا من دول الأع�س���اء 
باإمكاني���ة متثي���ل اململك���ة ملنطق���ة ال����رق 
الأو�س���ط على اأف�س���ل وجه عالوة على تطوير 

احلراك ال�سياحي يف دول املنطقة.
وبه���ذه املنا�س���بة، �رح وزير ال�س���ناعة 

والتج���ارة وال�ش���ياحة – رئي�ض جمل����ض اإدارة 
هيئ���ة البحري���ن لل�س���ياحة واملعار����ض زايد 
الزي���اين قائ���اًل: “نهن���ئ القي���ادة الر�س���يدة 
مبنا�س���بة ف���وز مملك���ة البحري���ن بع�س���وية 
املجل�ش التنفيذي، حيث من �شاأن هذا الإجناز 
اأن ُيع���ّزز م���ن دور اململك���ة الرائ���د يف اإدارة 

امللف ال�سياحي على امل�ستوى الدويل”.
وج���اء ذل���ك، خ���الل اأعم���ال ال���دورة 43 
ملنظم���ة  العمومي���ة  اجلمعي���ة  لجتماع���ات 
ال�ش���ياحة العاملي���ة والتي تعق���د بجمهورية 
ال�س���ني خالل الفرتة من 11 اإلى 16 �سبتمرب 

اجلاري.

املنامة - وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: وج���ه 
وكيل الوزارة ل�شوؤون البلديات يف وزارة 
الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين نبيل اأبو الفتح لت�شديد الرقابة 
والتفتي�ش عل���ى املخالف���ات املوجودة 
والعم���ل عل���ى اإزالته���ا، خ�سو�س���ا التي 

تعوق الطرق اأو الروؤية املرورية.
ج���اء ذلك بع���د اجتماع العم���ل الذي 
عق���ده الوكي���ل مع ع���دد م���ن املديرين 
العام���ني للبلدي���ات وبح�س���ور روؤ�س���اء 
وال�ش���وؤون  والتفتي�ش  الرقاب���ة  اأق�ش���ام 

القانونية يف البلديات الأربع.
واأك���د الوكيل �رورة تعزي���ز اأعمال 
الرقاب���ة، خ�سو�س���ا يف ظ���ل املالحظات 
التج���اوزات  م���ن  ع���دد  ع���ن  ال���واردة 
واملخالف���ات يف خمتلف املناطق، موؤكدا 
اتخ���اذ الإج���راءات القانوني���ة الالزمة مبا 
يعزز م���ن الأداء احلكومي ومينع التعدي 

على الأمالك العامة.
وبنينَّ اأبو الفتح اأن بع�ش املخالفات 

املوجودة تعيق الطريق، كما اأن بع�سها 
تت�ش���بب يف م�ش���كالت ب���ني اجل���ريان يف 

املناطق.
قط���اع  ع���ن  امل�س���وؤولون  وق���دم 
التفتي����ش والرقاب���ة يف البلدي���ات �رحا 
للوكيل عن الو�سع القائم لناحية العمل 
يف اإزالة املخالفات والتعديات املوجودة 
وكذل���ك الإج���راءات القانوني���ة املتخذة 

�سد بع�ض املخالفات.
واأ�س���ار الوكي���ل اإل���ى دور ال���وزارة 
الإيجاب���ي يف احلفاظ على النظام وتعزيز 
�س���لطة الرقابة للمحافظ���ة على املظهر 
احل�شاري للبالد، ومنع انت�شار املخالفات 
الع�ش���وائية التي توعق الطرق وتت�شبب 
يف م�شكالت اجتماعية متعددة اإلى جانب 

تاأثريها على املظهر العام والنظام.
واأك���د الوكيل ����رورة تفعيل نظام 
الرقابة والتفتي�ش يف البالد ب�شورة اأكرب 
يف املرحل���ة املقبلة ودعم اأجهزة الرقابة 
والتفتي�ش باعتبارها امل�ش���وؤولة عن منع 

التجاوزات واحلد منها.

توقف بث الأخبار والتقارير امليدانية وعرو�ض “الدي جي” را�سد الغائب
مباحثات جارية لإعادة الربامج بالفرتة املقبلة 
احلكومة البحث عن م�سادر متويل جديدة من 
الوزير �سكل جلنتني لالإ�راف على تنفيذ خطة تطويرية
عام قبل  املوهوبني  لتوظيف  حمل��ة  اإط��الق 

• فار�ض العنزي	

حمرر ال�سوؤون املحلية

•  وزير العمل يف لقاء مع النائب خليفة الغامن	

الخرمس
 

حدثني الوالد اأطال اهلل عمره عن ذكريات خروج ال�سواحي، من العتمة اإلى النور. 
اأول حمط���ة كهرباء بالبحرين افتتحت مب�س���قط راأ�س���ه. ورثت مدر�س���ة �س���كينة بنت 

احل�سني البتدائية للبنات اأر�ض املحطة مبنطقة راأ�ض الرمان.
يج���ول موظف البلدية حامال ع�ش���اه الطويلة. عندما كان للع�ش���ا هيبة، وللبلدية 
نفوذ. ي�شعل م�ش���ابيح الطرق امل�شتوردة من الهند الربيطانية. ينتظره �شبية احلي 
ب�ش���وق؛ لأن���ه يوقظ �ش���احاتهم ال�ش���عبية الغارقة باخلرم����ش )كلمة �ش���ائعة التداول 

باللهجة العامية، ولكنها ف�شيحة، وتعني الليل امُلظلم(.
ت���رى ما تعليق موظف البلدية، �س���احب ع�س���ا القنادي���ل، عندما يق���راأ اأن هيئة 
الكهرب���اء تعك���ف على م����روع لت�ش���جيع من ي�ش���تخدم الطاق���ة ال�شم�ش���ية يف توليد 
الكهرباء، لي�شخ الفائ�ش من الطاقة الإ�شافية لديه، لل�شبكة احلكومية، وُيحت�شب ما 

للم�شرتك، وعليه، بعدادات ذكية.
�س���نة �س���وئية م�س���افة الإجناز بني الأم�ض واليوم. ل اأعرف بدقة كم تعني ال�سنة 
ال�سوئية! �ساألت “غوغل”. واأجاب متفل�سفا: اإنها م�سافة كبرية وبعيدة جدا كامل�سافة 

بني الأر�ش والنجوم!
يوم “الإثنني الأ�س���ود” اأ�ش���بح فع���ال ما�ش���يا. النقطاعات ال�ش���يفية حمدودة. 

وا�ستطاعت احلكومة ال�سيطرة على العلة، واإعادة التيار بوقت �ريع.  
عر����ش الوزير عبداحل�ش���ني م���ريزا بجل�ش���ة احلكومة الأخ���رية مذكرة ع���ن تاريخ 

الكهرباء بالبحرين من العام 1920 اإلى 2017. 
واأتوق���ع ت�ش���مني املذكرة معلوم���ات ن�رتها “الب���الد”. مثل اإن�ش���اء 874 حمطة 
ق يف الرقم: 874 حمطة.  كهرباء فرعية، تغطي خمتلف املناط���ق وامل�روعات. ولندقِّ

اأجهل كلفتها. موؤكد باملاليني. ولن اأ�ساأل “غوغل” هذه املرة.
وق���ف �س���مو رئي����ض الوزراء عن���د ما حتقق م���ن اإجنازات. ووجه �س���موه للتو�س���ع 

مب�روعات توليد الكهرباء، مبا ين�شجم مع التطور والزدهار العمراين والقت�شادي. 
والغاية تلبية الحتياجات احلالية، وتاأمني الحتياطات، ومواكبة امل�ستقبل.

 
تيار

“للحا�س���د 3 عالم���ات: يغت���اب �ش���احبه اإذا غ���اب، ويتملق اإذا �ش���هد، وي�ش���مت 
بامل�سيبة”.

لقمان احلكيم

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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الأمم املتحدة تتعاون مع البحرين لتحديث اإ�سرتاتيجية الإ�سكان

جامعة البحرين مل ت�ستحدث اإجراءات لقبول غري البحرينيني

�سدور “الطموح الأحمر”.. �ساد�س اإ�سدارات البنخليل

احلمر وال�رشقاوي وال�شيخ يوقعون على وثيقة م�رشوع التعاون امل�شرتك

القبول يتم بناء على توفر ال�شواغر ... ال�شهابي لـ “$”:

يتناول ق�شة التدخل الأمريكي يف البحرين خالل اإدارة اأوباما

املنامـــة - وزارة الإ�شـــكان: وقـــع كل من وزير 
الإ�شـــكان با�شـــم احلمر، واملن�شـــق املقيم لأن�شـــطة 
الأمم املتحدة، املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائـــي اأمني ال�رشقاوي، واملدير الإقليمي لربنامج 
الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�رشية ملنطقة اخلليج 
العربي طارق ال�شيخ اأم�س على وثيقة م�رشوع التعاون 

امل�شرتك؛ لتحديث ال�شيا�شة الإ�شكانية اجلديدة.
ويهدف امل�ـــرشوع اإلى مراجعة وتوثيق �شيا�شـــة 
واإ�شـــرتاتيجية الإ�شـــكان يف مملكـــة البحريـــن طبقاً 
والبيئيـــة،  والجتماعيـــة  القت�شـــادية  للمتغـــريات 
كما ُيتوقع اأن يقدم امل�رشوع �شيا�شـــة واإ�شرتاتيجية 
وطنية لالإ�شـــكان، ت�شـــتند اإلى الأدلة مع خطط عمل 

ق�شرية ومتو�شطة وطويلة الأجل.
و�شـــيغت هذه اخلطط ونوق�شـــت مع اأ�شـــحاب 
امل�شلحة يف قطاع الإ�شكان لبيان التحديات وفر�س 
ال�رشاكـــة مع جميـــع القطاعات، و�شـــولً الى اإ�شـــدار 
�شيا�شـــة اإ�شـــكانية جديـــدة؛ كونها اإحـــدى اأولويات 

برنامج عمل احلكومة 2015 2018-.
وتطـــرق احلمر خالل كلمته يف حفل التوقيع اإلى 
اأن البحريـــن تعد من الدول الرائـــدة يف املنطقة من 
حيث تقدمي ال�شـــكن املالئم ملواطنيها، وذلك قبل 
اأن تن�س عليه اأغلب خطـــط وبرامج التنمية العاملية 
ومن �شـــمنها اأهـــداف التنميـــة امل�شـــتدامة 2030؛ 
وخ�شو�شـــاً الهـــدف احلـــادي ع�ـــرش املعنـــي باملدن 
واملجتمعـــات امل�شـــتدامة. واأكـــد ان البحريـــن تتبواأ 
مركزا مميزا �شمن فئة الدول العالية جداً على موؤ�رش 
التنميـــة الب�رشية يف العـــامل، طبقاً للتقريـــر العاملي 

للتنمية الب�رشية للعام 2016.  
واأ�شـــاف الوزيـــر اأنه وبنـــاًء على الأمـــر امللكي، 
فـــاإن البحرين ملتزمة بتوفري 40 األف وحدة �شـــكنية 
للمواطنـــني من خـــالل تنفيذ العديد من امل�شـــاريع 
ال�شـــكنية يف خمتلـــف املحافظـــات. وقامـــت وزارة 

الإ�شـــكان بالعمل على توفري مـــا ل يقل عن 25 األف 
وحدة جديدة بحلول العام 2018. ومن املقرر توفري 

15 األف وحدة اأخرى يف ال�شنوات الالحقة.
كما ت�شـــعى الـــوزارة من خـــالل اإعداد �شيا�شـــة 
اإ�شـــكانية جديدة اإلى �شـــمان ا�شـــتمرارية ان�شيابية 
تنفيذ امل�شـــاريع الإ�شـــكانية وتطويرها وبحث �شبل 
التعاون املقرتحة مع القطاع اخلا�س واجلهات ذات 

ال�شلة مبا يهدف لتنفيذ برنامج عمل احلكومة.
ومن جهته، اأ�شار ال�رشقاوي اإلى اأن م�رشوع التعاون 
ي�شـــعى لتحديث الإ�شـــرتاتيجية الإ�شكانية ال�شادرة 
يف العـــام 2002، والتـــي مت اإعدادهـــا بالتعاون بني 
وزارة الإ�شكان وبرنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات 
الب�رشية، حيث �شـــتوؤكد التزام اململكة باأهمية توفري 
امل�شـــاريع الإ�شـــكانية، وهو هدٌف يتوائم مع اأهداف 
التنميـــة امل�شـــتدامة 2030، وال�شيا�شـــة احل�رشيـــة 

اجلديدة التي اأقرت يف كيتو 2016. 
و�شـــتدعم هـــذه الوثيقـــة دور وزارة الإ�شـــكان، 
كمنظم ومي�رش لقطاع الأ�شـــكان ولتحفيـــز ال�رشاكات 

بني القطاعـــني العام واخلا�س يف تنفيذ ال�شيا�شـــة 
والإ�شرتاتيجية الوطنية لالإ�شكان، كما اأنها �شت�شاعد 
على و�شـــع البحرين كدولة رائـــدة يف تقدمي مناذج 
متويل خمتلفة ملواطنيها، ف�شال عن حتقيق اأهداف 
ب�شـــكل  وال�شـــتجابة   ،2030 امل�شـــتدامة  التنميـــة 
اأكـــر حتديـــدا للهـــدف احلادي ع�ـــرش، ب�شـــاأن املدن 
واملجتمعـــات امل�شـــتدامة. من جانبه، اأعرب ال�شـــيخ 
عن �شـــعادته اأن يبـــداأ تعاونه مع البحريـــن وبرنامج 
الأمـــم املتحدة الإمنائي كاأول مبادرة يف دول اخلليج 
لرتجمة جدول الأعمـــال احل�رشي اجلديد، والذي اأقره 

املوئل الثالث وو�شعه مو�شع التنفيذ. 
وقـــال اإن الرتكيـــز على حالة الإ�شـــكان، كمحور 
اأ�شـــا�س للتنمية هو ما اأكدته الدول الأع�شاء، مبا يف 
ذلـــك البحرين، من خالل بياناتهـــم يف موؤمتر املوئل 
الثالث العام املا�شـــي يف مدينة كيتو يف الإكوادور. 
وخـــالل هذا املوؤمتر، اأعرب احلمر عـــن اللتزام اجلاد 
ململكة البحرين يف و�شـــع الإ�شـــكان �شمن اأولويات 

برنامج عمل احلكومة. 

اأكد مديـــر دائرة الإعـــالم والعالقـــات اجلامعية 
بجامعـــة البحريـــن غ�شـــان ال�شـــهابي اأن اجلامعـــة مل 
ت�شـــتحدث اأي اإجـــراءات جديدة ب�شـــاأن قبول طلبات 
التحاق الطلبة غري البحرينيني للدرا�شة يف اجلامعة.

وقال يف رّده على ا�شتف�شار لـ “البالد” اإن قبول 
الطلب���ة يف اجلامعة حمكوم بع���د حتقق جميع ال�رشوط 
لتوفر ال�شـــواغر؛ وذلك نظـــًرا حلجـــم الطلبات التي 

تفوق الطاقة ال�شتيعابية للجامعة.
وجـــاء هـــذا التعليـــق بنـــاًء على �شـــكوى وردت 
لل�شـــحيفة من اأهايل الطلبة غـــري البحرينيني الذين 
تقدمـــوا بطلبات اللتحاق باجلامعة للعام الدرا�شـــي 

اجلديد، اإل اأن طلبهم قوبل بالرف�س.
وقـــال الأهـــايل يف �شـــكواهم: يبـــدو اأن اجلامعة 
ا�شتحدثت ن�شًبا معينة لأعداد الطلبة غري البحرينيني 
امل�شموح قبولهم يف اجلامعة للف�شل الدرا�شي، مما 
منع قبـــول اأبنائهـــم، وبالتايل فّوت عليهم فر�شـــة 
اللتحاق باجلامعـــة وغريها من اجلامعات خالل العام 

الدرا�شي اجلديد.

ووفًقا ملوقع اجلامعة الإلكرتوين فاإن اآلية قبول 
الطلبـــة غري البحرينيني تتم من خالل تناف�س الطلبة 
غـــري البحرينيـــني مبختلـــف فئاتهـــم علـــى املقاعد 
املخ�ش�شة لغري البحرينيني، ما عدا اأبناء البحرينيات 

فيتناف�شون مع الطلبة البحرينيني.
وعلى �شعيد مت�شـــل، دعا عميد �شوؤون الطلبة 
بجامعة البحرين اأ�شـــامة اجلودر، الطلبة امل�شتجدين 
اجلامعـــي للعـــام  براجمهـــا  جميـــع  يف   املقبولـــني 

 2017 / 2018، اإلى ح�شور برنامج التهيئة املقرر 
اإقامتـــه يومـــي الأربعاء واخلمي�ـــس املوافق 13 و14 
�شـــبتمرب اجلاري. وقال اإن دائرة التوجيه والإر�شـــاد 
قد اأكملت جميع ال�شتعدادات ل�شتقبال نحو 6 اآلف 
طالب م�شـــتجد بالإ�شافة اإلى مرافق واحد يف برنامج 
يـــوم التهيئة. جتدر الإ�شـــارة اإلـــى اأن اجلامعة تفتح 
اأبوابها ل�شـــتقبال العام الدرا�شي اجلديد يوم الأحد 

القادم املوافق 17 �شبتمرب 2017.

�شـــدر كتاب “الطمـــوح الأحمر: ق�شـــة التدخل 
الأمريكـــي يف البحرين خـــالل اإدارة الرئي�ـــس اأوباما” 
ملوؤلفـــه رئي�ـــس حتريـــر جريـــدة “الوطن” يو�شـــف 
البنخليـــل، والـــذي يعـــد �شـــاد�س كتبـــه البحثية يف 

ال�شوؤون ال�شيا�شية البحرينية واخلليجية.
ويك�شـــف الكتـــاب يف اأكـــر مـــن 300 �شـــفحة 
ف�شـــول جديدة، وحقائق تك�شـــف للمرة الأولى حول 
الـــدور الـــذي قامت به وا�شـــنطن يف اأحـــداث 2011، 
الراديكالية  ال�شيا�شـــية  وات�شـــالتها بالتنظيمـــات 
يف البحريـــن، و�شـــغوطات الإدارة الأمريكيـــة علـــى 
احلكومـــة، كمـــا ير�شـــد املبـــادرات التـــي قدمتهـــا 

حلكومة البحرين اأو للجمعيات ال�شيا�شية.
وقال املوؤلف البنخليل: “ا�شتغرق اإعداد الكتاب 
نحو 3 �شـــنوات، ويهـــدف اإلى توثيق اأبـــرز الأحداث 
التي �شـــهدتها البحرين، وكان لإدارة الرئي�س اأوباما 
دوراً رئي�شـــاً فيها. اإ�شافة اإلى ك�شف حجم امل�شالح 
املتبادلة بني وا�شـــنطن مع التنظيمات الراديكالية 
يف ذلـــك الوقت من خالل ا�شـــتعرا�س الأحداث طبقاً 

لرتباطها الزمني وتاأثريها ال�شيا�شي”.

واأ�شـــاف: “نظـــراً لأن الـــدور الأمريكـــي يف اأزمة 
البحريـــن خـــالل 2011 مل يكـــن وليد اللحظـــة، كان 
من املهـــم البحث عن طبيعة العالقة بني وا�شـــنطن 
والتنظيمـــات الراديكاليـــة قبـــل ذلـــك التاريخ، مع 
عدم اإغفال تقييم وا�شـــنطن لالأو�شـــاع ال�شيا�شـــية 
يف تلك الفرتة”. ويك�شـــف الكتـــاب العالقة القائمة 
بني الإدارة الأمريكية ورجال الدين، وال�شيا�شـــيني، 

واحلقوقيـــني، وكذلك الإعالميـــني لتحقيق اأجندات 
معينة”.

لذلـــك مت تق�شـــيم الكتاب اإلى ق�شـــمني، الأول 
يتنـــاول التدخالت املبكـــرة لل�شـــفارة الأمريكية يف 
البحريـــن قبل اأحـــداث 2011، والق�شـــم الآخر تناول 
تفا�شـــيل التدخل خالل اأزمة 2011 �شـــواًء من جانب 
دبلوما�شيي ال�شفارة، اأو الدور الذي قامت به وزيرة 
اخلارجيـــة الأمريكية اأو م�شـــاعديها ب�شـــكل مبا�رش، اأو 
حتى عن طريق بع�س الو�شطاء اخلليجيني والعرب، 
ومـــن اأبرزهم الو�شـــيط القطـــري الذي قام بـــاأدوار 
رئي�شـــة يف تلك الفـــرتة. وبنينَّ البنخليل اأن م�شـــادر 
املعلومات يف الكتاب اعتمدت ب�شـــكل اأ�شـــا�س على 
�شـــهادات عدد كبري من الدبلوما�شيني البحرينيني، 
والأمريكيـــني، وكذلك اخلليجيـــني والعرب، وكذلك 
املعلومـــات الغزيـــرة املن�شـــورة يف اأر�شـــيف وزارة 
اخلارجيـــة الأمريكيـــة، وبرقياتهـــا التي مت الك�شـــف 
عنها عـــرب “ويكيليك�س”. وبالإمكان احل�شـــول على 
ن�شـــخ من الكتاب يف جناح موؤلفات يو�شف البنخليل 
خالل فعاليات مهرجـــان الأيام الثقايف للكتاب الذي 
يفتتح غداً )اخلمي�س( وت�شتمر فعالياته حتى 23 من 

ال�شهر اجلاري.

• اأثناء توقيع وثيقة م�رشوع التعاون امل�شرتك	

“العلوم التطبيقية” توا�سل الت�سجيل للف�سل الأول

“�سيدات الأعمال” تنظم “التفكري خارج ال�سندوق”

املنامـــة - جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة: 
دعـــا عميـــد القبـــول والت�شـــجيل يف جامعـــة 
العلوم التطبيقية عي�س���ى اخلياط الطلبة اإلى 
ال�شتفادة من خدمات �شندوق دعم الطالب 
الذي يقدم منحاً درا�شـــية وت�شهيالت مادية 

للطلبة املتفوقني وذوي الدخل املحدود.
كم���ا اأعلن اخلياط ع���ن ا�س���تمرار عملية 
القبول والت�شجيل للطلبة الراغبني باللتحاق 
باجلامعة للف�شـــل الدرا�شـــي الأول من العام 
تخ�ش�شـــات  يف   ،2017-2018 الأكادميـــي 
البكالوريو�ـــس يف احلقـــوق، اإدارة الأعمـــال، 
املحا�شبة، العلوم ال�شيا�شية، نظم املعلومات 
الإداريـــة، العلـــوم املاليـــة واملحا�شـــبة، علم 
احلا�شوب، الت�شـــميم اجلرافيكي، الت�شميم 
الداخلي. وتخ�ش�شـــات املاج�شـــتري يف اإدارة 
الأعمـــال، والقانون التجـــاري، واإدارة املوارد 
الب�رشية، واملحا�شبة والتمويل. بالإ�شافة اإلى 
الربامج الربيطانية امل�شت�شافة التي يح�شل 
من خاللها الطالب على �شـــهادة بكالوريو�س 
بريطانيـــة معتمـــدة من جامعة لندن �شـــاوث 
بانك يف هند�شة الت�شميم املعماري وهند�شة 
مدنيـــة واإن�شـــاءات، وتخ�ش�شـــات درا�شـــات 
الأعمـــال والإدارة، واملحا�شـــبة والتمويل من 
جامعـــة كارديف مرتوبوليتـــان، داعياً الطلبة 
اإلى الإ�رشاع بالت�شـــجيل؛ ل�شـــمان احل�شـــول 
على مقعد يف التخ�شـــ�س الذي يتنا�شـــب مع 

ميولهم ورغباتهم.

كما نوه العميد باأن اجلامعة هياأت البيئة 
العلميـــة والتعليميـــة املنا�شـــبة ل�شـــتقبال 
الطلبـــة امل�شـــتجدين، كمـــا �شـــتعمل علـــى 
توجيه الطلبة واإر�شـــادهم اأكادميياً، وتقدمي 
الن�شـــائح لهم يف اختيار املقررات الدرا�شية 
قبل ت�شـــجيلها وذلـــك من خالل املر�شـــدين 
الأكادمييـــني يف خمتلف الكليـــات.  كما نوه 
اإلـــى اأن اإدارة اجلامعـــة حر�شـــت على تقدمي 
اأف�شـــل اخلدمات للطلبة من خالل جتهيزات 
احلرم اجلامعي اجلديد وما يحتويه من قاعات 
درا�شـــية جمهزة باأحـــدث الو�شـــائل التقنية 
ل�شمان اأف�شل الأجواء الدرا�شية لهم، اإ�شافة 
اإلى املرافق اخلدمية والرتفيهية واملالعب، 
وغريها من املرافق احليوية التي ت�شـــهم يف 

اإثراء احلياة اجلامعية والعلمية.

الأعمـــال:   �شـــيدات  املنامـــة - جمعيـــة 
نظمت جمعيـــة �شـــيدات الأعمـــال البحرينية 
م�شاء اأم�س الأول مبقرها باملاحوز ور�شة عمل 
“بعنوان التفكري خارج ال�شـــندوق “برئا�شـــة 
رئي�شـــة اجلمعية فريال نا�س، واإ�رشاف رئي�شة 
جلنة رائدات الأعمال بتول داداباي، وحتدثت 
يف الور�شـــة كل من اأما املن�شـــوري من امبور 
لال�شت�شارات، واإميا جناحي من اإدارة املناهج 
والتطوير الأكادميـــي يف بوليتكنك البحرين، 

بح�شور العديد من الع�شوات باجلمعية.
واأكـــدت نا�ـــس حر�ـــس اجلمعيـــة علـــى 
اإقامـــة العديـــد من ور�ـــس العمـــل املختلفة 
التـــي ت�شـــاعد رائـــدات الأعمـــال يف تطويـــر 

اأعمالهـــن؛ لي�شـــتطعن املناف�شـــة يف �شـــوق 
العمل، م�شرية اإلى اأن اجلمعية ارتاأت اأن تبداأ 
املو�شـــم اجلديد بور�شة عمل “التفكري خارج 
ال�شـــندوق”؛ نظرا لأن الظروف القت�شادية 
احلالية حتتاج اأفـــكارا جديدة وغري تقليدية، 
منوهة اإلى �رشورة حتكم ال�شـــخ�س يف طريقة 

تفكريه وتقبله لالآخر.
فيما اأو�شـــحت داداباي اأن هذا النوع من 
الور�س يرتقي بـــاأداء املوظفني يف اأعمالهم، 
املوؤ�ش�شـــات  اأهـــداف  وي�شـــاهم يف حتقيـــق 
ال�شغرية واملتو�شطة يف الو�شول اإلى مرتبة 
البتكار والإبداع لتحقق روؤية مملكة البحرين 
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اجلامعـــة تفتـــح اأبوابهـــا الأحـــد ل�شـــتقبال 6 اآلف طالـــب م�شـــتجد
�سيد علي املحافظة

حمرر ال�سوؤون املحلية

• غ�شان ال�شهابي	

• غالف الكتاب	

• اأ�شامة اجلودر	

• عي�سى اخلياط	

حين يكون المواطن الغاية وليس الوسيلة
مما يوؤ�شـــف له، باأن الظروف القت�شـــادية ال�شيئة وال�شاغطة، بكل �شوؤون احلياة، 
علـــى املواطن البحريني، متكنـــت ق�رشاً من اإلقاء ظاللها ال�شـــلبية على اأخالق املجتمع، 
وقيم اأفراده، واأ�شـــلوب التعاي�س فيما بينهم، وب�شـــكل وا�شح، نراه كل يوم، ونتفاجاأ 

به، كيف اأ�شبح )فالنا( هكذا؟ ملاذا مل يعد )فالن( ك�شابق كعهده؟
هذه التغريات املت�شارعة، والتي طالت منظومة العالقات ال�شخ�شية، وال�شداقات، 
والزمالـــة بالعمل، بل ويف تركيبة وا�شـــتقرار الأ�رشة نف�شـــها، توؤكد بـــاأن القادم اأعظم، 

واأوجع، فموجة ال�رشائب قادمة، وقريبة، وهي موجة قامتة لن ت�شتثني اأو ترحم اأحداً.
كما اأن احلما�شة حكومية بفر�س الر�شوم واجلباية وال�رشائب على مكونات املجتمع 
ما�س بطريقه، ول ينوي الرتجل، على الأقل الآن، فالنتائج املبدئية لذلك تبدو مر�شية 

وجمدية، حم�سلتها الوفورات النقدية، وال غري ذلك.
ويقابل كل هذه الأثقال، والتي يحملها رب الأ�رشة على كاهله، جمود عنيد للرواتب، 
وللمداخيل، وبقاوؤها على حالها، واأي حال؟ بل هي يف تاآكل، ووهن، و�سقوط. ا�ستقطاع 
من هنا، وا�شـــتقطاع من هناك، وب�شـــيناريوهات �شـــاهدها اأنه مهما تغريت الأ�شـــباب، 

وامل�شميات، يظل ال�شتقطاع هو ذاته، والنتيجة هي ذاتها، وال�رشر هو نف�شه.
ويعي�ـــس املواطن املغلـــوب على اأمره اليوم، دون اأي وقت م�شـــى، كابو�س ليلي 
ونهاري معاً، اأر�شيته �شيا�شة �شد احلزام الق�رشية، والتي خلخلت منظومة الأ�رشة واأ�رشت 
بهـــا، واأي �رشر، كمـــا اأنها عجلت الإفال�س ال�شـــهري لعائلها، واأو�شـــلت اأفراد املجتمع 
اإلى م�شـــتوى اجتماعي ونف�شـــي رث، نتاجهـــا املقروءة بالعني املجردة، ارتفاع ن�شـــبة 
الطالق، والعنو�شـــة، وتقليل الن�شل، وتفاقم ظاهرة الت�رشب من املدر�شة، والر�شاوى، 
والختال�شـــات، والقرو�س، واملناطحة على احلوافز والرتقيات، وتنامي الت�شيد باملاء 

العكر، بني زمالء العمل.
و�شيوؤدي ت�شاعد ال�شغوطات القت�شادية خالل املرحلة املقبلة، وب�شكل تلقائي، 
لزيادة خروج املراأة وان�شـــغالها يف م�شـــاعدة زوجها، ولزيـــادة اعتمادها على اخلادمة، 
كبديـــل لهـــا يف املنـــزل، وهو اأمر �شـــينعك�س �شـــلباً على بنـــاء الأ�رشة، وتربيـــة الأبناء، 

واإ�شالحهم، وتقوميهم. 
خال�شـــة القول اإن �شـــوء الأو�شـــاع القت�شادية �شـــتكون دامية و�شـــارة للجميع، 
الكبري وال�س���غري، املواطن والوافد واملقيم، وبنتيجة حم�سلتها زيادة �رشيحة الفقراء 
وحمدودي الدخل، وزيادة املديونيات ال�سخ�سية، كما �ستنال االأو�ساع االأمنية ن�سيبها 
من ذلك، واملناخات ال�شـــتثمارية، كلها ما مل تقف الدولة وقفة جادة، وم�شارحة فيما 

بينها، حول و�شع حلول يكون املواطن هو الغاية منها، ولي�س الو�شيلة.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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“الد�ستورية”: تفعيل ال�رشاكة مع “املحامني”

تاأييد احلب�س لرجل اأعمال اختل�س 1000 دينار

يجلب 180 غراًما �سبًوا من باك�ستان لرخ�سه

�ساب �رشب اآخر “بوك�س” اأثناء لعب “البتة”

3 يعتدون على �سقيقهم لإخفائه “رميوت” التلفزيون

6 نوفمرب املرافعة اخلتامية باختال�س “البلديات”

الإعالنات الق�سائية ت�سدر من املبنى اجلديد يف احلنينية

املحكمة قررت تغرميهم 10 دنانري

يف ق�سية اال�ستيالء على 44 األف دينار

تعقيبا على ما ن�رسته “$” ب�ساأن تبليغات حماكم االأ�رسة... “العدل”:

اأي���دت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة الثانية 
)ب�س���فتها اال�س���تئنافية( حكًما �س���ادًرا �س���د 
م�ستاأنف و�س���قيقته )43 و41 �سنة(، كانوا قد 
اعتدوا على �سقيقهم االأ�سغر منهما )32 عاًما(، 
بعدم���ا ادع���وا اأنه يخف���ي عنهم جه���از التحكم 
بالتلف���از )الرميوت كنرتول( ليثري اأع�س���ابهم 
ح�س���ب تعبريهم، وال���ذي يق�س���ي بتغرمي كل 
منهما باالإ�سافة ل�س���قيق ثالث -مل ي�ستاأنف- 
مبلًغا وقدره 10 دنانري فقط عما اأ�س���ند اإليهم 

من اتهامات.
وجاء يف حكم املحكمة اأن الواقعة تتح�س���ل 
فيم���ا اأبلغ به املجني علي���ه عن قيام املتهمني 
)�س���قيقيه و�س���قيقته( باالعتداء على �س���المة 
ج�س���مه؛ وذلك باأن �رسب���وه يف اأنحاء متفرقة من 
ج�س���ده، مما اأحدث به خدو�ش �سطحية يف الظهر 
والذراع���ني االأمي���ن واالأي����رس، ومل تف����ش تلك 
االإ�س���ابات اإلى مر�س���ه اأو عجزه عن اأداء اأعماله 

ال�سخ�سية ملدة تزيد عن 20 يوًما.
ويف اأقواله اأثناء تقدميه للبالغ ذكر املجني 
عليه اأنه وحال تواجده يف غرفته مب�سكنه بتاريخ 
16 يونيو 2016، يف حوايل ال�ساعة 7:45 م�ساًء، 
ح�رس له �سقيقه -امل�س���تاأنف االأول- وا�ستف�رس 
منه عن جهاز التحكم بتلفاز ال�سالة “الرميوت 
كن���رتول”، فاأبلغ���ه باأن���ه ال علم ل���ه مبكانه، اإذ 
تفاج���اأ حينه���ا ب�س���قيقه يعت���دي علي���ه ب�رسبه 

“طراق” على خده.
واأ�س���اف اأنه بعد ذلك ح�رس له �سقيقه االآخر 
“22 عاًما – مل ي�س���تاأنف” و�رسبه على راأ�س���ه، 
فيما �س���ّورت الواقعة امل�س���تاأنفة الثانية عر 
هاتفه���ا النق���ال، فما كان من���ه اإال اأن هرب من 
منزلهم وتوّجه اإلى مركز ال�رسطة الكائن بنف�ش 

املنطقة.
لكنه مل يتم ت�سجيل بالغ ب�ساأن الواقعة، اإذ 
طلب منه اأف���راد ال�رسطة االنتظار، وعندها غادر 
من املركز متوجًها للم�س���جد الأداء ال�س���الة ويف 
متام ال�ساعة 9:00 م�ساًء رجع اإلى م�سكنه وقام 
اأ�س���قاوؤه الثالث���ة وبرفقتهم �س���قيقته الثانية 
“31 عاًما – مل يوجه لها اأي اتهام بالق�س���ية” 
جمدًدا باالعتداء عليه بال�رسب بوا�سطة اأيديهم 

واأدوات اأخرى.

واأو�سح ان �س���قيقته -التي مل يوجه لها- 
 Mi( اأي اتهام كانت ق���د اأخذت من جيبه جهاز
Fi( اخلا����ش باالإنرتنت، فيما �رسبته �س���قيقته 
على يده بوا�س���طة اآلة حادة مل ي�سمها، كما اأخذ 
امل�س���تاأنف االأول مفتاح غرفته منه، ومبجرد اأن 

دخل غرفته مت اإغالقها عليه.
�س���قيقته  اأن  علي���ه  املجن���ي  ويدع���ي 
امل�س���تاأنفة الثانية هددته بالقتل وعدم اإقامة 
الع���زاء عليه عقب وفات���ه واأن عليه اخلروج من 
املن���زل، والذي لي�ش له حق فيه، وعليه التوجه 

وتقدمي بالغ بذلك اإن رغم بذلك.
وب���ّرر عدم تقدميه بالب���الغ يف اأول مرة باأن 
ال�رسط���ة مل تاأخ���ذ بالغ���ه بجدي���ة ومل ي�س���ّدقوا 
اأقوال���ه، كم���ا اأن عدد اأ�س���قائه اأك���ر وكلمتهم 
�س���تكون واح���دة، وهو ما ا�س���تدعاه لالت�س���ال 
مبا�رسًة بطوارئ النجدة، واأبلغهم بكل ما تعّر�ش 
له، وبالفعل ح�رست دورية �رسطة واأو�س���ح لهم 
التفا�س���يل، لكن اأ�س���قاءه اأنكروا ذلك مدعني 
اأنه هو من اعتدى عليهم بال�رسب بوا�س���طة اآلة 

حادة.
وب�س���وؤال املتهم الثاين حول الواقعة اأنكر 
ما ن�س���ب اإلي���ه وق���ال اإن االدع���اء املرفوع من 

�س���قيقه جتاهه���م غري �س���حيح وباط���ل، مبيًنا 
َم  اأن احلا�س���ل هو اأن املجني علي���ه هو من تهجَّ
على امل�ستاأنفة الثانية بوا�سطة �سكني، ولهذا 
فاإنه���م دافعوا عنه���ا واأبعدوه عنه���ا، ويف اأثناء 
ذلك ح���اول املجني عليه االعتداء عليهم، اإال اأن 
ال�س���كني �س���قطت من يده فالذ بالفرار بعدما 
اأخذها من االأر�ش وتوّجه اإلى غرفته، بعدما وّجه 

لهم األفاظ ال�سباب بكلمات غري الئقة.
فيما اأفادت ال�سقيقة التي مل يوجه لها اأي 
اتهام باأنهم على عل���م اأن “الرميوت كنرتول” 
بحوزة �س���قيقهم واأنه اأخفاه عنهم بق�سد اإثارة 

اأع�سابهم.
وثب���ت م���ن خ���الل التقرير الطب���ي اخلا�ش 
باملجني عليه اأنه يعاين من خدو�ش �سطحية يف 

الظهر والذراعني االأمين واالأي�رس.
وثب���ت للمحكمة اأن امل�س���تاأنَفني واملتهم 
الثال���ث بتاريخ 16 يوني���و 2016، اعتدوا على 
�سالمة ج�سم املجني عليه واأف�سى ذلك االعتداء 
اإلى اإحداث االإ�س���ابات الواردة بالتقرير الطبي 
املرفق، ومل يف�ش فعل االعتداء اإلى مر�س���ه اأو 
عجزه عن اأداء اأعماله ال�سخ�س���ية ملدة تزيد عن 

20 يوًما.

ق���ّررت املحكم���ة الكرى اجلنائي���ة االأولى 
تاأجيل ق�سية ف�ساد مايل واإداري، واملتهم فيها 
رئي����ش اإحدى الدوائر بوزارة �س���وؤون البلديات 
لى �سبيلهما، كانا قد  والزراعة وموظف اآخر، مخُ
متكن���ا من اختال�ش اأكر م���ن 44 األف دينار من 
امل���ال العام من خالل التجاوزات التي ارتكباها 
يف م����رسوع احلظائ���ر مبنطق���ة الهمل���ة والتاب���ع 
ل���وزارة البلدي���ات والتخطيط العم���راين، حتى 

جل�سة 6 نوفمر القادم؛ للمرافعة اخلتامية.
وذكر اأحد �سهود االإثبات الذين زاد عددهم 
ع���ن 30 �س���اهًدا، اأن وب�س���فته مدي���ًرا للموارد 
املالي���ة ب���وزارة البلديات والزراع���ة وبناًء على 
ان�سمامه للفريق املعد الإعداد وتخطيط م�رسوع 
حظائر الهملة اخلا����ش بتوفري حظائر للمربني 
املت�رسرين، اكت�سف قيام املتهم االأول بتاأجري 
وتوزي���ع االأرا�س���ي )احلظائ���ر( عل���ى ع���دد من 
االأ�س���خا�ش ودون طرح مزايدة من قبل امل�رسوع 
وهو ما يعد مالًفا لقانون تنظيم املناق�سات، 
وتب���ني له ع���دم وج���ود اأر�س���دة ا�س���تالم تلك 
املبالغ التي ت�س���لمها من امل�ستفيدين اإ�سافة 
اإلى كون قيمة احلظائر املوؤجرة ال تتنا�س���ب مع 

القيمة ال�سوقية لها.
واأ�س���اف اأنه علم من خالل ال�س���كاوى التي 
���ني عن قي���ام املتهم  تق���دم بها بع����ش املخَُربِّ

الث���اين باإجباره���م عل���ى اختي���ار مق���اول واحد 
لبناء حظائرهم، ف�س���اًل عن اكت�س���افه من خالل 
التدقي���ق عل���ى عملي���ة اجل���رد املفاجئ���ة على 
املزرع���ة اململوكة للوزارة ا�س���رتاك املتهمني 
ببي���ع موجودات مببل���غ 35 األف دين���ار واإخراج 
العدي���د م���ن املوا�س���ي والنخي���ل دون تثبيت 
ا�س���م اجله���ة املت����رسَّف به���ا وتوري���د مقابلها 
خلزينة الوزارة، حيث اإن جميع تلك املوجودات 
املت����رسف فيها بح���وزة املته���م االأول مبوجب 

اخت�سا�سه الوظيفي.
�س���اهٌد اآخر يعمل مراقًب���ا لالإنتاج احليواين 
ذك���ر اأن املته���م الثاين متكن مب�س���اعدة االأول 
وال���ذي كان يدير املزرعة من اأن يح�س���ل على 
84 راأ�ًس���ا من الغنم واملاعز دون وجود مقابل 
لذلك الت�رسف اأو اإيداع ثمنها يف خزينة الوزارة.

واأو�س���ح �س���اهدان )اأحدهما زوجة املتهم 
الثاين( اأن املتهم الثاين طلب من ال�ساهد االأول 
منهما م�س���اعدًة لكي يتمكن من احل�سول على 
دعم مايل من “متكني” با�سمه ول�سالح املتهم 
لكونه يتعذر عليه احل�س���ول عل���ى الدعم وقد 
قام بذلك بح�سن نية دون اأن يعلم عن وجود اأٍي 
من اال�س���رتاطات الواجب توافرها لذلك، وقال 
اإنه مل يقم �س���وى بالتوقيع عل���ى االتفاقية مع 
“متكني”، واإنه ال يعلم ب�ساأن باقي امل�ستندات 

التي مت ا�س���تخراجها با�سمه. واأفادت ال�ساهدة 
الثانية اأنها تقدمت بطلب للح�سول على اأر�ش 
يف امل�رسوع بناًء عل���ى اقرتاح من زوجها املتهم 
الث���اين، واأنه���ا مل تك���ن تعلم ب�س���اأن االإجراءات 
واال�س���رتاطات الالزم توافرها فيها، ف�سالً عن 
اأنها مل تقم بالتوقيع �سوى على طلب ا�ستمارة 
تقدمي الطلب لدى “متك���ني”، واأنكرت علمها 

بباقي االإفادات التي مت ا�ستخراجها با�سمها.
وقد ثبت بتقرير خبري التزوير والتزييف اأن 
املته���م االأول هو الكاتب بخط يده للتوقيعات 
اإف���ادات( وبطاق���ات  باالإف���ادات )6  املذيل���ة 

مزاولة املهنة مو�سوع الفح�ش.
كم���ا ثب���ت اأن املته���م الثاين ه���و الكاتب 
بخط يده اإلى التوقيع املن�س���وب اإلى “زوجته” 

باالتفاقية مو�سوع الفح�ش.
اأح���د  اأن  الق�س���ية  اأوراق  م���ن  وتب���نّي 
امل�س���تندات اخلا�س���ة باإقرار ا�س���تالم ال�س���يك 
ال�س���ادر م���ن اأح���د البن���وك ثبت فيه ح�س���ول 
�س���احب اإح���دى ال����رسكات عل���ى مق���دار الدعم 
امل���ايل املمنوح لعدد 17 �سخ�ًس���ا م�س���تفيًدا، 
والذي يقدر ب� 10 اآالف دينار لكل م�ستفيد اأي 
مب���ا جمموعه 170 األف دين���ار، وذلك حال كون 
اأحد امل�ستفيدين من ذلك الدعم ال تتوافر فيه 

ال�رشوط الالزمة للح�صول عليه.

وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الع���دل  وزارة  اأك���دت  واالأوق���اف:  االإ�س���المية 
وال�س���وؤون االإ�س���المية واالأوق���اف، تعقيبا على 
م���ا ن�رسته “الب���الد” اأم�ش حتت عن���وان “حماكم 
االأ����رسة اجلديدة بال اإدارة تبلي���غ”، اأن االإعالنات 
الق�س���ائية اخلا�س���ة مبحاك���م االأ����رسة ال�رسعية 
ت�سدر جميعها من املبنى اجلديد، ولي�ش هناك 
حاجة اأو متطلب اإجرائ���ي ملراجعة اإدارة التبليغ 

الواقعة يف املنطقة الدبلوما�سية.

ونوه���ت وزارة الع���دل اإل���ى اأن���ه ومنذ بدء 
عم���ل جممع حماكم االأ�رسة اجلدي���د يف احلنينية، 
ال���ذي يتي���ح  االإلك���رتوين  الرب���ط  مت تفعي���ل 
للمراجعني اإمكانية اال�ستف�س���ار حول االإعالنات 
الق�س���ائية من خالل النظام اخلا����ش باالإدعاء، 

وذلك باملبنى اجلديد. 
كما خ�س�س���ت الوزارة موظفني اإثنني من 
ق�س���م التبلي���غ ال�س���تالم االإعالنات الق�س���ائية 
ال�رسعي���ة )التبليغات( من املحاكم وت�س���ليمها 

للمخت�س���ني بع���د ورود م���ا يفي���د نتيجة ذلك 
االإعالن ب�س���كل يومي، االأمر ال���ذي يتحقق معه 

كافة متطلبات هذه اخلدمة.
وقال���ت اإن م���ا ذك���ره اخل���ر املن�س���ور يف 
ال�سحيفة اأنه “يلزم اأ�سحاب الدعاوى مبراجعة 
اإدارة التبليغ يف املنطقة الدبلوما�سية والرجوع 
جم���ددا اإل���ى احلنيني���ة”، غ���ري مت�س���ل بواقع 
االإج���راءات املعم���ول بها ولي�ش له اأ�س���ا�ش من 

ال�سحة. 

ا�س���تقبل رئي����ش  املنام���ة - بن���ا: 
املحكمة الد�س���تورية ال�سيخ خليفة بن 
را�س���د اآل خليف���ة مبكتبه اأم����ش، رئي�ش 
جمعي���ة املحام���ني البحريني���ة املحامي 

ح�سن  بديوي، واأع�ساء جمل�ش االإدارة.
وخ���الل اال�س���تقبال رّح���ب رئي����ش 
جمل����ش  واأع�س���اء  برئي����ش  املحكم���ة 
اإدارة اجلمعي���ة، م�س���يًدا بدور املحامني 
البحريني���ني واإ�س���هاماتهم يف املج���ال 

حر����ش  موؤك���ًدا  والع���ديل،  القان���وين 
املحكم���ة عل���ى التع���اون وتفعيل دور 

ال�رساكة مع اجلمعية.
فيما اأعرب رئي�ش واأع�ساء اجلمعية 
عن خال�ش �س���كرهم وتقديرهم لرئي�ش 
املحكم���ة عل���ى اهتمامه بدع���م الرامج 
الت���ي تق���وم به���ا اجلمعي���ة يف �س���بيل 
وطنن���ا  يف  املحام���اة  مبهن���ة  االرتق���اء 

العزيز.

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  رف�س���ت 
الثانية )ب�س���فتها اال�ستئنافية( ا�ستئنافني 
لق�س���يتني متلفت���ني، مقدَم���ني م���ن رجل 
اأعم���ال، م���ن اأ�س���حاب االأ�س���بقيات، واأيدت 
معاقبته باحلب�ش ملدة 4 اأ�سهر بواقع �سهرين 
عن كل ق�س���ية؛ وذلك الإدانته باختال�ش مبلغ 
700 دين���ار من املجن���ي علي���ه االأول ومبلغ 
300 دينار من الثاين، مقابل نقل كفالة اأحد 
اأقارب االأول للعمل لدى كفيل اآخر وا�ستخراج 

تاأ�سرية جللب زوجة االآخر من بالده.
وتعود تفا�س���يل الق�سية االأولى اإلى اأن 
املجني عليه االآ�س���يوي كان ق���د تقّدم ببالغ 
ل���دى مركز ال�رسط���ة، قال فيه اإن امل�س���تاأنف 
وع���ده بنق���ل كفالة اأح���د اأقاربه على �س���جل 

جتاري اآخر، مقابل مبلغ 700 دينار فقط.
وبالفعل �س���ّلم امل�س���تاأنف ذل���ك املبلغ 
املتفق علي���ه، وانتظ���ر اإمتام اإج���راءات نقل 
كفال���ة قريب���ه ل�س���جل اآخ���ر، اإال اأن �س���يًئا مل 

يحدث.
وعندم���ا توا�س���ل م���ع امل�س���تاأنف بهذا 
اخل�س���و�ش الحظ اأنه مياطل يف االأمر فطالبه 
باإع���ادة املبل���غ اإلي���ه اأو اإنهاء اإج���راءات نقل 
الكفالة والتاأ�س���رية، والأن امل�س���تاأنف ا�ستمر 
يف مماطلت���ه ومل���دٍة طويلة فق���د تقدم ببالغ 

بالواقعة.
اأم���ا الق�س���ية الثاني���ة فق���د اأبل���غ فيها 
املجني عليه االآ�س���يوي اأي�ًسا باأنه اأعطى رجل 
االأعم���ال املحت���ال مبلًغا وق���دره 300 دينار 
على �سبيل الوكالة؛ وذلك ال�ستخراج تاأ�سرية 
زي���ارة لزوجت���ه املقيم���ة يف ب���الده، اإال اأنه مل 
���ذ االتفاق امل���وكل به، كما اأن���ه مل يعيد  ينفِّ

املال اإليه وظّل مياطله يف هذا ال�ساأن.
وثبت من خالل ك�سف اال�ستعالم اجلنائي 
اخلا�ش بامل�س���تاأنف اأنه من ذوي االأ�سبقيات 
مبج���ال االحتي���ال واختال����ش اأم���وال االآخرين 
وكذلك ت�س���ليم �س���يكات بدون ر�سيد ب�سوء 
ني���ة، واالأكري���ة م���ن املت�رسري���ن ه���م ممن 
يحمل���ون جن�س���يات اآ�س���يوية وبعدها يختفي 
ع���ن اأنظارهم،، كما �رسق ذات مرة هاتًفا نقاالً 
ممل���وًكا لفت���اة كانت ق���د تعّر�س���ت حلادث 
مروري، ويحتوي ال�س���جل عل���ى عدد 58 بالًغا 
مرفوع���ني �س���ده غالبيته���ا �س���درت بحق���ه 

اأحكام فيها.
ه���ذا، وثب���ت للمحكم���ة اأن املخُ���دان ق���د 
و2016   2015 عام���ي  غ�س���ون  يف  اختل����ش 
املبلغ املايل املبني قدًرا باالأوراق واململوك 
للمجن���ي علي���ه، وامل�س���لَّم اإليه على �س���بيل 

الوكالة اإ�رساًرا ب�ساحب احلق عليه.

اأجل���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
االأول���ى حماكمة �س���اب )22 عاًما( متهم 
بجلب علبتي مل���الت حتتوي على 180 
غراًما من املوؤثر العقلي “ال�س���بو”، حال 
و�س���وله قادًما من باك�ستان، حتى جل�سة 
اأكتوبر املقبل؛ ال�س���تدعاء �سابطي   23
اإدارة اجلمارك واإدارة املخدرات �ساهدي 
االإثب���ات بالق�س���ية، واأم���رت با�س���تمرار 

حب�ش املتهم حلني اجلل�سة القادمة.
كان اأبل���غ �س���ابط يف جم���ارك مطار 
البحرين الدويل اإدارة مكافحة املخدرات 
اأن���ه عندم���ا و�س���لت طائ���رة قادم���ة من 
باك�س���تان، وحال ا�س���تالم املذك���ور اإلى 
العف�ش اخلا�ش به واملكون من حقيبتني 
و�سندوق كارتوين، ا�ستبه يف هيئته واأنه 

كان مرتبًكا.
وقّرر اأنه اأمر بتحويله للم�س���ار االأحمر 
للتدقي���ق يف تفتي�ش حقائب���ه، وبالفعل 
ع���روا خالل التفتي����ش الدقيق يف اإحدى 
حقائبه على كي�ش بال�س���تيكي “نايلون” 
حتت���وي بداخله عل���ى مادة ي�س���تبه اأنها 
املوؤثر العقل���ي “ال�س���بو”، والتي كانت 
مب���اأة داخ���ل علبت���ي مل���الت بداخ���ل 
كارتون مو�س���وع ب���ني طيات مالب�س���ه. 
وخ���الل التحقيق مع ال�س���اب اعرتف باأنه 
يتعاط���ى املوؤث���ر العقلي “ال�س���بو” منذ 
قراب���ة 4 �س���نوات، كم���ا اأن���ه توّج���ه اإلى 
جمهورية باك�ستان من اأجل الزواج هناك، 

ا  واأثناء فرتة تواجده فيها �ساهد اأ�سخا�سً
يبيع���ون “ال�س���بو” يف الطرقات، وعندما 
�س���األ عن �س���عر اجل���رام الواح���د، اأخره 
البائ���ع باأنه يبيعه باأل���ف روبية، والتي ال 
ت�س���اوي اأكر من ثالثة دنانري ون�س���ف، 
فتعج���ب م���ن ف���ارق ال�س���عر الكبري بني 
باك�س���تان والبحرين، حيث يب���اع اجلرام 

الواحد هنا بحوايل 100 دينار.
واأو�س���ح اأنه وعلى اإثر ذلك ات�س���ل 
ب�س���ديقه يف مملك���ة البحري���ن، وال���ذي 
يتعاط���ى مع���ه ذات املوؤثر، و�س���األه عما 
اإذا كان يري���د م�س���اركته يف ����رساء كمية 
للتعاطي فوافق على ذلك، والأنه مل يكن 
ميلك �سوى مبلغ 400 دينار مل�رسوفاته، 
فقد طلب من �سديقه اإر�سال مبلغ 500 
دين���ار له، ومتك���ن من ����رساء 180 جراًما 
مبجموع م���ا تبقى لديه من اأم���وال، وخباأ 
الكمي���ة الت���ي ا�س���رتاها بداخ���ل علبتي 

ملالت.
فاأحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحكم���ة 
بعدم���ا وجهت اإليه تهم���ة اأنه بتاريخ 28 
مار����ش 2017، اأوالً: جلب املوؤثر العقلي 
“امليتامفيتامني” بق�سد االإجتار يف غري 

االأحوال امل�رسح بها قانوًنا.
ثانًي���ا: ح���از واأحرز بق�س���د التعاطي 
مادة احل�سي�ش املخدرة، واملوؤثر العقلي 
االأح���وال  غ���ري  يف  “امليتامفيتام���ني” 

املرخ�ش بها قانوًنا.

اأبلغ �س���اب مركز �رسط���ة البديع باأنه 
واإبان تواج���ده يف اإحدى املزارع مبنطقة 
بن���ي جمرة، واأثن���اء لعبه ال���ورق “البتَّة” 
م���ع اأ�س���دقائه، حدث���ت م�س���ادة كالمية 
بينه وب���ني اأح���د االأ�س���خا�ش، والذي مل 
ميهل���ه حتى اعت���دى عليه بال����رسب، اإذ 
لكم���ه بوا�س���طة قب�س���ة ي���ده “بوك�ش” 
عل���ى وجهه، مما اأدى ذلك اإلى تعّر�س���ه 
اإلى ك�رس ف�س���اًل عن انتفاخ اأ�س���فل عينه 

الي�رسى.
وبا�ستدعاء ال�ساب املتهم للتحقيق، 
اعرتف مبا ن�س���ب اإليه من اتهام باأنه يف 
تاريخ 18 دي�س���مر 2015، اعتدى على 
�س���المة ج�س���م املجني عليه، فاأحدث به 
االإ�سابات املو�س���وفة بالتقرير الطبي، 
والت���ي مل تعج���زه ع���ن القي���ام باأعماله 

ال�سخ�س���ية مل���دة تزي���د ع���ن 20 يوًما. 
فحكمت عليه حمكمة اأول درجة باحلب�ش 
ملدة 6 اأ�سهر وقّدرت كفالة اإفراج حلني 
اال�س���تئناف مببل���غ 100 دين���ار لوق���ف 
التنفيذ، وا�س���تاأنف هذا احلكم بالطعن 
اأم���ام املحكمة الك���رى اجلنائية الثانية 
)ب�س���فتها اال�س���تئنافية(، و�سدر حكم 
غياب���ي بحقه برف�ش ا�س���تئنافه وتاأييد 

احلكم امل�ستاأنف.
ويف جل�س���ة ي���وم اأم����ش وخ���الل نظر 
معار�سة ال�ساب املخُدان على هذا احلكم 
الغيابي امل�س���تاأنف مل ميث���ل املخُعاِر�ش 
اأمام املحكمة، فحكمت املحكمة املذكور 
باعتبار معار�س���ته كاأن مل تكن، ما يعني 
تاأييد حكم حب�سه ملدة 6 اأ�سهر وال�سادر 

من حمكمة اأول درجة.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم
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امل�ش����ؤوم  ال���دوار  احت���ال  ف���رة  خ���ال 
البحري���ن  و�ش����ارع  وم�شت�شفى ال�ش���لمانية 
الرئي�ش���ية نهاي���ة �ش���هر فرباي���ر 2011، خطر 
بب���ال البع�ض اأن املركب ي��ش���ك على الغرق، 
واأن البحري���ن �ش���تلحق ببقي���ة الدول اله�ش���ة 
التي �ش���قطت حينذاك قبل وبع���د، فهرب من 
هرب وت����ارى من ت�ارى با خجل، بل ب�ش���ع�ر 
باالنت�شار، و�شقط من �شقط يف االختبار القا�شي 
ال���ذي مر علين���ا وعدنا الي�م اأق����ى من ما كنا 
عليه حتى قبل تل���ك املحنة الدمرة، وعند هذه 
النقطة البد م���ن و�ش���ع احلقائق الدامغة اأمام 
اجلمي���ع لع���ل الذاكرة ت�ش���عف من ن�ش���ي ومن 

تنا�شى باأن يع�د ويتذكر.
اأول من خرج اإلى ال�ش���ارع من امل�ش����ؤولني 
واأول من التق���ى النا�ض ي�مها وطماأنهم واأعاد 
اله���دوء ل�جدان االأمهات الاتي انتابهن الذعر 
والف���زع، واأول من ح�ش���د ال�ش���عب ح�له وجمع 
م���دن  املحرق والرفاع وال���زالق وكل  اأه���ايل 
وقرى البحرين ه� با �ش���ك خليفة بن �ش���لمان 

دام ع���زه وحفظه امل�ل���ى، اإذ ال تخطئ الذاكرة 
اأبداً تلك االأيام وال تن�ش���ى امل�ج�ع وامل�ش���اب 
وامله���دور دمه عل���ى ي���د الغ�غاء وقته���ا. اإن 
رئي����ض ال����زراء رع���اه اهلل كان املح�ر املحرك 
لاأح���داث وم�اجهاته ال�ش���لبة ه���ي من اأبطلت 
امل�ؤامرة التي بداأت تتك�ش���ف خفاياها من وراء 
ال�ش���تار الذي كان���ت تتحرك منه اإي���ران وقطر 
واإدارة اأوباما الدمرة م���ع الطاب����ر اخلام�ض يف 
البحرين الذي مازالت هناك بقايا له نافذة هنا 
وهناك لاأ�ش���ف، لكن املغ���زى احلقيقي ه� اأن 
خليفة بن �ش���لمان ه� من �شنع الفزعة وهذا ال 
يحتاج لذاكرة ومن �ش���ينكر فقد �شجل الكتاب 
وامل�ؤرخ����ن وغريه���م كل ذل���ك حت���ى ال ياأتي 
م���ن يحاول اإطفاء هذه ال�ش���علة اأو التقليل من 
�شاأن ذلك، حتى ل� اأراد األف �شخ�ض فعل ذلك 
�ش���ي�اجه بثاث مئة األف �ش���خ�ض ي�شهدون اأن 
خليفة بن �ش���لمان فعل ال�ش�اب واأنقذ الباد، 
ومن ن�شي عليه الع�دة لرد امللك عبداهلل خادم 
احلرمني رحم���ه اهلل لي�ش���تعيد ما قاله ل�ش���م� 

رئي�ض ال�زراء، ومن ن�ش���ي عليه الع�دة لزيارة 
�ش���م�ه اجلريئ���ة حينذاك للمح���رق، حينما هدد 
الغ�غاء اإحدى �ش���يدات املح���رق، فكان جميء 
�ش���م�ه املحرق وخ���روج اأهايل املدين���ة عن�ان 
اأدركن���ا ي�مه���ا اأن  الت���ي  اال�ش���تقرار  مرحل���ة 
البحرين لن ت�ش���يع كما �ش���اعت بع�ض الدول 

وفيها اأمثال خليفة بن �شلمان.
ال����ذي  واالأم�����������ان  اال�����ش����ت����ق����رار  اإن 
لل�شعب  هلل وم���رده  ننعم به الي�م ف�شله 
مل  �رشيف  وطني  وك��ل  �شلمان  ب��ن  وخليفة 
وقطر،  اإي����ران  بيد  ي��ده  ي�شع  ومل  ي��ه��رب 
غازل  من  بل  ذلك،  فعل  من  جيداً  وتعلم�ن 
قطر يف ال�رش، يبقى خليفة بن �شلمان تاريخاً 
ترويه كل اأم ويحكيه كل اأب راعه ما جرى يف 

ذلك الي�م امل�ش�ؤوم من فرباير. 

تنويرة:

 للبحر ذاكرة ال ي�شرب غ�رها غري البحارة.

عندما وجه �ش���احب ال�ش���م� امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة رئي����ض ال�زراء 
امل�قر بع�ض ال����زراء للقيام بزيارات ميدانّية 
للمدن والقرى لل�ق�ف على احتياجات ال�شّكان 
املعي�ش���ية واخلدمي���ة، كان، حفّظه اهلل ورعاه، 
يرمي من وراء ذل���ك الأن يتم اتخاذ هذا الت�ّجه 
منطاّ وعادة تتكرر ط�ال العام، كما اأن �ش���م�ه 
ق�شد كذلك ت�جيه ر�شالة لل�زراء مفادها جعل 
ه���ذه العادة ال�ش���حّية جزءا من �ش���ميم عملهم 
وفق اإط���ار واآلية العمل اخلا�ض ب���كل وزارة اأو 

هيئة.
اإن حتقي���ق االأهداف واالإجن���ازات املاأم�لة 
للم�اطنني يتم با�شتدامة هذه الزيارات، حيث 
اإن العم���ل هنا ينبغي اأن يك�ن م�ش���تمراً، والبد 
للزي���ارات اأن تك�ن دون ترتيبات م�ش���بقة بل 

ب�ش����رة مفاجئة، وحبذا ل� رافق امل�ش����ؤول�ن 
يف  ال�زي���ر  وامل���دراء   وال����كاء  املعني����ن 
زياراته، وما �شي�ش���اهدونه خال تلك الزيارات 
وم�ش����ؤولياتهم،  اأعماله���م  �ش���ميم  م���ن  ه���� 
خ�ش��ش���ا اأن الكثري من امل�ش���ائل وامل�ا�شيع 
الت���ي �شي�ش���اهدها ال�زي���ر خال تل���ك اجل�لة 
امليدانية باالإمكان حلها عن طريق امل�ش�ؤولني 
بال�زارة ورمب���ا دون احلاجة اإلى رفعها لل�زير 
املعني. اآم���ل اأن يت���م تطبي���ق م���ا اأقرح���ه يف 

االأجهزة احلك�مية. 
باعتقادي ال�شخ�ش���ي نح���ن بحاجة الإحداث 
تغيري �ش���امل وج���ذري يف كيفي���ة تعاطينا مع 
م�ش���اكل امل�اطنني، كم���ا اأننا بحاج���ة لتط�ير 
اآلّي���ة تنفيذ مهامنا وم�ش����ؤولياتنا جتاه ال�طن 
وامل�اطن���ني، ومل يع���د مقب����الً اأب���داً اأن نتخذ 

م���ن امليزاني���ة �ش���ماّعة نعلق عليها ق�ش����رنا 
اإن  اإذ  عثم���ان،  كقمي����ض  اأعمالن���ا  اإجن���از  يف 
الكثري من امل�ش���اريع ت�قفت اإما ب�ش���بب �ش�ء 
تخطي���ط اأو ب�ش���بب البريوقراطي���ة املتبعة يف 
بع�ض امل�ؤ�ش�ش���ات، ومن ينظ���ر الي�م للك�ادر 
الب�رشية ال�ش���اّبة وامل�ؤهّلة �شيدرك مدى اأهمّية 
ا�ش���تغال هذه الطاقات بطريقة �شحيحة، كما 
اأن التفعيل ال�شحيح ل�شيا�شات ول�ائح العمل 
���ة بامل�ظف���ني التي منها على �ش���بيل  اخلا�شّ
املثال الئحة اجلزاءات والرقيات واملكافاآت، 
اأمر البد من���ه اإن اأردنا اأن نرى تط����راً حقيقياً. 
اإذا اإن نحن اأردنا التط�ير والتقدم لهذا ال�طن 
املعط���اء، فعلينا العمل ب�ش���كل جدي واحرايف 
من اأجل اأن ن�ش���ل بالبحرين اإل���ى اآفاق جديدة 

تتفق وتطلعات ال�شعب والقيادة الكرمية.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

وا�ش���تقبلت  اجلدي���د  الدرا�ش���ي  الع���ام  وب���داأ 
املدار����ض بجميع مراحله���ا اأجيال امل�ش���تقبل وبناة 
الغد، واأعلن���ت وزارة الربية والتعليم ا�ش���تعدادها 
التام وتقدمي اأف�ش���ل اخلدم���ات التعليمية للطلبة، 
ولع���ل اأبرز ما ي�ش���ار اإلي���ه ويعك�ض مكان���ة البحرين 
التعليمي���ة وحر�ض احلك�مة عل���ى التط�ير وم�اكبة 
م�ش���تجدات الع����رش افتتاح خم����ض مدار����ض جديدة 
متط�رة وفق املعايري العاملية، وهي مدر�شة مدينة 
حمد االإعدادية للبنني، ومدر�شة املالكية االبتدائية 
االإعدادي���ة للبنات، ومدر�ش���ة الب�ش���يتني االإعدادية 
للبنات، ومدر�شة مدينة عي�شى االبتدائية االإعدادية 
للبنني، ومدر�شة الفاحت الثان�ية للبنني، وك�ين وليا 

الأمر طالب، زرت مدر�ش���ة مدينة عي�ش���ى االبتدائية 
االإعدادية للبنني ووجدت جتهيزات مدر�ش���ية وفقا 
الأف�ش���ل املعايري العاملي���ة ومبن���ى متكاما يتاءم 
مع االحتياجات املعا�رشة وامل�ش���تقبلية، ك�ش���ف�ف 
جمه���زة بالتقني���ات احلديثة ت�ش���اعد يف التح�ش���يل 
والعملي���ة التعليمي���ة، وخمت���ربات زودت باأحدث ما 
ت��ش���لت اإليه التكن�ل�جيا يف جمال البحث العلمي، 
و�شالة ريا�ش���ية م�شيدة وفق اأف�ش���ل امل�ا�شفات 
ومرافق مذهلة الأع�ش���اء الهيئة التدري�شية، وغريها 
م���ن املراف���ق الت���ي ته���دف اإل���ى تق���دمي اأف�ش���ل 

امل�شت�يات التعليمية الأبنائنا وبناتنا.
اإن افتت���اح ه���ذه املدار����ض اجلدي���دة يعك����ض 

العناية الفائقة للقيادة احلكيمة واهتمامها مب�شرية 
التعليم مبختلف م�شت�ياتها، وهناك اإ�شادات كثرية 
ال يت�شع املجال ل�رشدها عن ال�ش�رة امل�رشفة ململكة 
البحرين يف التقارير الدولي���ة عن التعليم وتط�يره 
وتنفي���ذ اأرق���ى الربام���ج واأح���دث ما ت��ش���لت اإليه 
التقنية يف ميدان التعليم، حتى اأ�شبح وطننا العزيز 
م���ن اأف�ش���ل االأوط���ان على االإط���اق، ويق���دم اأج�د 
امل�شت�يات التعليمية وفق معايري اجل�دة العاملية، 
ويحق لنا كاأولياء اأم�ر اأن نفخر بالنظام التعليمي يف

 مدار�ش���نا واإجناز امل�رشوعات التعليمية الكربى 
القائمة على التخطيط ال�ش���ليم، وهناك حتما املزيد 
من اال�ش���راتيجيات التط�يرية والت��شع فيها وفقا 

الحتياجات كل مرحلة. 
وقد قال �شيدي �ش���احب ال�شم� امللكي االأمري 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة رئي����ض ال�زراء امل�قر 
حفظه اهلل ورعاه يف اإحدى املنا�ش���بات: )اإننا ن�ش���عر 
بالفخ���ر واالعتزاز للم�ش���ت�ى املتميز الذي و�ش���لت 
اإليه م�ش���رية التعليم يف البحرين، بف�ش���ل ت�ش���افر 
اجله����د من اأجل حتقيق اأهداف الر�ش���الة التعليمية 
ال�ش���امية(. ف�شكرا من القلب نق�لها كم�اطنني اأوال 
وكاأولياء اأم����ر ثانيا للقيادة احلكيمة على ما حتقق 
الأبنائن���ا م���ن اإجن���ازات يف جم���ال الربي���ة والتعليم 
واملراف���ق والتجهي���زات امل�ش���ممة وف���ق اأف�ش���ل 

املعايري.

مدارس وفق أفضل المعايير 
العالمية... شكرا قيادتنا

لمن ندين باالستقرار؟

 تطوير آلية تنفيذ 
المسؤوليات 
بالجهات الحكومية

ahmedjuma44
@yahoo.com

ztawfeeqi
@gmail.com

أحمد جمعة

 زهير توفيقي

الدكت����ر حمم���د نعم���ان ج���ال 
ال�ش���ني  يف  االأ�ش���بق  م����رش  �ش���فري 
ومن���دوب م����رش االأ�ش���بق يف اجلامعة 
العربية، حالة خا�شة جدا بني نظرائه 
من الدبل�ما�شيني، فعلى الرغم من 
اأن مهمته الر�ش���مية ك�ش���فري لباده 
يف ال�ش���ني انتهت منذ �ش���ن�ات، اإال 
اأنه بقي �ش���فريا ف����ق العادة لباده 

ولكل العرب لدى دولة ال�شني.
الدكت����ر نعم���ان اجتمعت لديه 
ثاثة اأ�شياء قلما جتتمع لدى اإن�شان، 
وه���ي اأن وظيفته ك�ش���فري نف�ش���ها 
ه�ايته وع�ش���قه الكبري، وهي اأي�شا 
جمال البحث الذي ا�ش���تغرق الكثري 

من وقته.
لذلك ا�ش���تطاع الرجل اأن ي�شل 
اإل���ى درجة االإبداع يف عمله ك�ش���فري، 
�ش�اء خال خدمته الر�شمية لباده اأو 
بعدها، فه� ب�ش���كل عام ال يزال من 
اأعظم ال�ش���فراء يف تاري���خ اخلارجية 
امل�رشي���ة، فخ���ال ال�ش���ن�ات الت���ي 
ق�ش���اها عندنا يف البحرين وه� خري 
م���ن يقدم لن���ا م�رش بال�ش����رة التي 

ت�شتحقها.
اأم���ا عن ال���ذي قدم���ه للعاقات 
امل�رشي���ة ال�ش���ينية اأو لنقل العربية 
ال�ش���ينية، فه���� �ش���يء رائ���ع حقا، 
ونتيجة لذلك بقيت له مكانته وبقي 
ل���ه احرامه ل���دى اجلانب ال�ش���يني 
ال���ذي تعامل مع���ه وال ي���زال ك�احد 
من اأهم ال�شخ�ش���يات العربية وعينه 
م�ؤ�ش�ش���ة  اإدارة  جمل����ض  يف  ع�ش����ا 
ك�نف��ش���ي��ض الثقافية عام 2014 
الفيل�ش����ف  لبح�ث���ه املتمي���زة عن 
واملفك���ر واملعل���م ك�نف��ش���ي��ض 
ال���ذي يع���د م���ن اأ�ش���هر املفكري���ن 
ال�ش���ينيني والذي متيزت فل�شفته 
واالأخ���اق  القي���م  عل���ى  بالركي���ز 
والف�ش���ائل واح���رام البعد ال�طني 
دار  اأ�ش���درت  اأي���ام  قب���ل  للدول���ة. 
الن�رش باللغات االأجنبية ال�ش���ينية يف 
�ش���نغهاي كتاب���ا لل�ش���فري الدكت�ر 
حمم���د نعم���ان ج���ال �ش���فري م����رش 
االأ�شبق لدى ال�ش���ني، عن العاقات 
امل�رشية ال�شينية خال �شتني عاما، 
اأي منذ اعراف م�رش بال�شني واإقامة 
عاق���ات دبل�ما�ش���ية معه���ا يف 30 

ماي� 1953.
 و�ش����در هذا الكتاب يف منا�شبة 
اإعان م�رش وال�شني عام 2016 عاما 
لاحتفال ب�شتني عاما من العاقات 
بينهما، وتن����اول الدكت�ر نعمان يف 
هذا الكت����اب تاري����خ العاقات بني 
البلدين واأبعاده����ا يف االأطر العربية 
واالإط����ار  واالأفريقي����ة  وامل�رشي����ة 
ال����دويل، خ�ش��ش����ا اأن م�����رش كانت 
اأول دول����ة عربي����ة واأفريقية تعرف 
بال�ش����ني ال�ش����عبية وتقيم عاقات 

دبل�ما�شية معها. 
اهتمام���ا  الكت���اب  ه���ذا  ون���ال 
كبريا من جامعة �ش���نغهاي ال�شينية 
واعتربته مرجعا مهما للجامعة وملن 
يدر�ض العاقات امل�رشية ال�ش���ينية 
الع���امل  م���ع  ال�ش���ينية  والعاق���ات 

العربي واأفريقيا.
اخلا�ش���ة اأن هذا الكت���اب يحلل 
اأبع���اد عاق���ات الدولت���ني ومراح���ل 
تط�ره���ا منذ ن�ش���اأتها وحت���ى زيارة 
الرئي�ض ال�شيني م�رش يف يناير 2016 
وزيارة الرئي�ض عبدالفتاح ال�شي�ش���ي 
لل�شني اأربع مرات منذ ت�ليه ال�شلطة 
اإدراكا منه الأهمية ال�ش���ني. ف�ش���كرا 
للدكت����ر حمم���د نعم���ان ج���ال على 
هذا االإ�شدار الذي يعد اإ�شافة مهمة 
للمكتب���ة العربية وال�ش���ينية، والذي 
يقدم لنا خا�ش���ة رحلة رجل يعد من 
اأوائ���ل امل�رشي���ني الذين تخ�ش�ش����ا 
يف ال�ش����ؤون ال�ش���ينية وح�ش���ل على 
املاج�ش���تري ع���ام 1973 م���ن جامعة 
القاهرة عن الث�رة الثقافية والتغيري 
ال�شيا�ش���ي يف ال�ش���ني وح�ش���ل على 
الدكت�راه يف 1984 ح����ل العاقات 

ال�شينية اليابانية.

العالقات المصرية الصينية... 
والدكتور نعمان جالل

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

محمد 
المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

اأمام اأع�ش���اء املجل����ض النيابي 
ع���دد من م�ش���اريع الق�انني، كلها 
وال  املجل����ض  اأدراج  يف  جمم���دة 
ي���راد له���ا اأن تب�رش الن�ر الأ�ش���باب 
كم�اطن���ني  لن���ا  جمه�ل���ة  تب���دو 
عل���ى االأق���ل، ولكننا نفر����ض اأّن 
ال�شادة الن�اب على علم بها، ليت 
ال�شادة االأع�شاء يطلع�ن امل�اطن 
على االأ�ش���باب الت���ي جتعلهم غري 
متحم�شني ملناق�شتها حتى ال�قت 
احلا����رش رغم م���ا تنط����ي عليه من 
اأهمي���ة بالغة، فبقاوؤه���ا يف االأدراج 
يعن���ي املزيد من املعان���اة واالآالم 

للم�اطنني ذوي الدخل املحدود. 
اإّن النائ���ب ال���ذي يقل���ل م���ن 
ه����  املعطل���ة  الق�ان���ني  اأهمي���ة 
بالتاأكيد يجهل اأ�شا�ش���يات العمل 
النياب���ّي، فعل���ى م���دى االأ�ش���ابيع 
الفائتة عا����ض النا�ض حلظات قلق 
وت�ج����ض ج���راء م���ا اأ�ش���يع ع���ن اأّن 
الدولة ب�ش���دد اإقرار �رشيبة القيمة 
ال�شلطة  اأع�ش���اء  امل�شافة، م�قف 
املنتخب���ة  بغرفتيه���ا  الت�رشيعي���ة 
ميك���ن  الق�ش���ية  م���ن  واملعين���ة 
و�شفه بالامباالة وعدم االكراث، 
واإالّ ه���ل م���ن املنط���ق التزامه���م 
ال�ش���مت كخيار حيال م�شاألة بهذه 
االأهمي���ة؟ الت�رشيح���ات التي اأدلت 
بها فئة منه���م خج�لة وغري مقنعة 
وال تتنا�ش���ب م���ع دور النائ���ب من 
جه���ة وال االأعباء الت���ي من املت�قع 
اأن تفر�ش���ها عل���ى امل�اطنني من 
جهة اأخ���رى. الذي ناأمل���ه ونت�قعه 
من ال�شادة االأع�شاء مناق�شة �رشيبة 
القيمة امل�ش���افة بتعدي���ل قائمة 
ال�ش���لع الت���ي �ش���تحيلها ال�ش���لطة 
التنفيذي���ة اإل���ى املجل����ض يف دور 
االنعق���اد املقب���ل والتعام���ل م���ع 

م�رشوع القان�ن بجدية. 
ال تغي���ب عن ذاك���رة امل�اطن 
الت�رشيحات التي يطلقها االأع�شاء 
يف كل م���رة ي�ش���اع فيه���ا فر����ض 
�رشائب جديدة من قبيل اننا ال نقبل 
امل�ش���ا�ض املبا�رش بامل�اطن. ع�ش� 
مبجل�ض ال�ش����رى طم���اأن امل�اطن 
ب���اأّن �رشيب���ة القيمة امل�ش���افة لن 
مت����ض امل�اط���ن واحلقيق���ة اأنه ال 
ميكن اجل���زم متاما مبا �ش���در من 
تعهد طاملا اأّن امل�شاألة مل تزل بيد 

ال�شلطة التنفيذية. 
القل���ق ل���دى امل�اط���ن مل يعد 
وقفاً على القيمة امل�شافة وحدها 
فق���د ط���رق اأ�ش���ماعه نب���اأ �ش���كل 
�ش���دمة حقيقية له، متثل يف اإحالة 
احلك�مة اإلى الن�اب ر�شميا م�رشوعا 
بقان�ن ت�ش���من �ش���حب مبلغ 200 
ملي�ن دينار من ح�ش���اب احتياطي 
االأجي���ال املقبل���ة ال���ذي يعد بحق 
الكبرية  اأحد املنجزات احل�ش���ارية 
ململك���ة البحري���ن، وال���ذي ياأمل���ه 
امل�اطن اأن يبقى احل�شاب �شمانة 
لاأجي���ال القادم���ة يف ظل الظروف 

التي تع�شف بالعامل.

“ال تخذلونا يا نواب”

  نقطة أول السطر



 26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل����رف املركزي: اأعلن م����رف البحرين 
 ISIN( 145 املرك���زي باأن���ه مت تغطي���ة الإ�ص���دار رق���م
BH00076176A7( م���ن �ص���كوك التاأجري الإ�ص���امية 
احلكومية ق�ص���رية الأجل التي ي�صدرها امل�رف نيابة عن 
حكوم���ة البحرين. وتبل���غ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون دينار 
لف���رة ا�ص���تحقاق 182 يوم���اً تبداأ يف 14 �ص���بتمرب2017 
اإلى 15 مار�س 2018. ويبلغ العائد لهذه ال�صكوك 2,75 
% مقارنة ب�ص���عر 2.52 % لاإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 10 

اأغ�صط�س2017, ومتت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

“اأوبك” تتوقع ارتفاع الطلب على النفط يف 2018 
لن���دن -رويرز: توقعت منظمة البلدان امل�ص���درة للبرول )اأوب���ك( زيادة الطلب على 
نفطها يف العام 2018, واأ�ص���ارت اإلى بوادر على حت�ص���ن ال�ص���وق العاملي���ة, مبينة اأن اتفاق 
خف�س الإنتاج الذي اأبرمته مع دول غري اأع�صاء باملنظمة ي�صاعد على تقلي�س تخمة املعرو�س 

التي �صغطت على الأ�صعار.
وقال���ت املنظمة يف تقريرها ال�ص���هري اأم����س الثاثاء اإن العامل �ص���يحتاج 32.83 مليون 
برمي���ل يوميا من اخلام الع���ام املقبل  بارتفاع قدره 410 اآلف برمي���ل يوميا عن التوقعات 

ال�صابقة.
واأ�صافت املنظمة التي ت�صم 14 دولة اأن اإنتاجها النفطي يف اأغ�صط�س جاء دون توقعات 
الطل���ب, اإذ انخف����س الإنتاج 79 األف برميل يوميا عن م�ص���تويات يولي���و اإلى 32.76 مليون 

برميل يوميا.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 , النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
قائمة البنوك الأكرث اأمانا بالعامل تخلو من امل�صارف البحرينية 

�صمت “اأبوظبي الأول” و “الكويت الوطني”

خلت قائم����ة “غلوبل فاينان�����س” لأكرث 50 
بن����كاً اأماناً يف العامل للعام 2017 من امل�ص����ارف 

البحرينية.
و�ص����ملت القائمة بنكي اأبوظبي الأول الذي 
ج����اء بالرتي����ب ال�����17, و يدخل القائم����ة للمرة 

الأولى, والكويت الوطني يف املوقع 26.
وج����اء بنك DZ الأمل����اين يف املرتبة الأولى, 
تاه بن����ك DBS ال�ص����نغافوري, ثم �صفين�ص����كا 
هاندلز ال�ص����ويدي ثالثا, ثم اأوفري�صي- �صينيز 
بانكينغ ك����ورب من �ص����نغافورة باملركز الرابع, 
فيما جاء خام�صا البنك املتحد ال�صنغافوري خارج 

البحار.

وتعت����رب ه����ذه القائم����ة مرجع����اً معرف����اً به 
وموث����وق عاملي����اً من حي����ث املعاي����ري املوّحدة 
والدقيق����ة التي تعتمده����ا “غلوب����ل فاينان�س” 
يف تقييمه����ا ال����ذي يق����وم عل����ى الت�ص����نيفات 
الئتماني����ة الطويلة الأج����ل للبنوك من قبل اأكرب 
وكالت الت�ص����نيف العاملية مثل موديز, فيت�س 
و�صتاندرد اآند بورز بالإ�صافة اإلى اإجمايل اأ�صول 

اأكرب 500 بنك يف العامل.
ويوؤكد الت�ص����نيف جناح �صيا�ص����ات البنوك 
امل�رفية املتحفظة وا�ص����راتيجيتها التحوطية 
يف اإدارة املخاط����ر وحر�ص����ها املتوا�ص����ل عل����ى 
تقدمي اأرقى واأف�صل اخلدمات امل�رفية لعماء.
وقال النا�����ر ومدير التحرير يف جملة غلوبل 
“يعك�����س  جيارابوت����و  دي  جوزي����ف  فاينان�����س 

ت�ص����نيف البنوك الأكرث اأمان����اً لعام 2017 الآثار 
امل�صتمرة حلالة عدم اليقني ال�صيا�صي العاملي 
والتداعيات املتاحقة للتغيريات اجلذرية التي 
تطراأ على �ص����عيد ال����دول وتاأثريها يف املنطقة 

وعلى البنوك العاملية الكبرية”.
واأكد اأن “ت�ص����نيف غلوب����ل فاينان�س يوفر 
للعماء معياراً مت�ص����قاً ميكنهم م����ن خاله اإجراء 
مقارنة بني ا�ص����تقرار البنوك واأمنها اأينما كانت 

اأعمالهم التجارية موزعة يف العامل”.
يذك����ر اأن الكثري من امل�ص����تثمرين والعماء 
ح����ول العامل ينظ����رون اإل����ى اجل����دارة الئتمانية 
والت�ص����نيفات طويل����ة الأج����ل للبن����وك كمعيار 
اأ�صا�صي ومقيا�س حقيقي مل�صتوى اأمان البنوك 

•التي يتعاملون معها. يعترب الت�صنيف مرجعا معرفا به عامليا.	

مازن الن�صور

اإدارة “اخلليج املتحد” للم�صاهمني: عملية ال�صتحواذ “عادلة”
انخفا�س امل�صاهمة اململوكة 0.1 %

اأو�ص���ى جمل����س اإدارة بن���ك اخلليج املتحد 
امل�ص���اهمني باملوافق���ة عل���ى العر�س املقدم 
م���ن �ركة اخللي���ج املتحد القاب�ص���ة واملتعلق 

بال�صتحواذ على البنك بن�صبة 100 %.
واأ�ص���اروا يف مذكرة ا�صر�صادية تو�صيحية 
ن����رت اأم����س, اأن جميعه���م ق���رروا اأن العملية 
)ال�ص���فقة( عادلة ومنطقية, حيث مت اإعدادها 
بحيث ل توؤثر على حقوق م�ص���اهمي البنك فيما 
يتعل���ق باملوج���ودات واملطلوبات, م���ع تاأثري 
هام�ص���ي وغري ملمو�س على حقوق الت�صويت, 

ولكن دون الإ�رار بحقوق الأقلية.
واأظهرت املذكرة اأن امل�ص���اهمة اململوكة 
لأ�ص���خا�س بخ���اف ����ركات جمموع���ة كيبك���و 
�ص���وف تنخف�س بن�ص���بة اأقل م���ن 0.1 %, واأن 
هذا النخفا�س ل يت�ص���بب يف حرمان م�ص���اهمي 
الأقلية من حقوق العرا�س والتي ل ميلكونها 

يف الوقت احلايل.
اجل���اري   25 ي���وم  الإدارة  وح���دد جمل����س 
موعدا لجتماع اجلمعي���ة العمومية غري العادية 

للت�صويت على القرار.
وقدم���ت �رك���ة اخللي���ج املتحد القاب�ص���ة 
ملجل�س اإدارة البنك عر�ص���ا يقرح ال�ص���تحواذ 
عل���ى 100 % من اأ�ص���همه )�ص���ايف من اأ�ص���هم 
البن���ك  م�ص���اهمو  يق���وم  اأن  عل���ى  اخلزين���ة( 
بالكتتاب يف اأ�ص���هم ال�ركة ال�ص���ادرة, بحيث 
يت���م مبادلة كل �ص���هم جديد من اأ�ص���هم �ركة 
اخللي���ج املتحد القاب�ص���ة مقابل �ص���همني من 

اأ�صهم بنك اخلليج املتحد.
واأظه���رت املذك���رة اأن العر�س يع���د جزءاً 
من خطة وا�ص���عة النطاق لإعادة تنظيم اأن�صطة 
جمموع���ة “كيبكو” يف البحرين, كم���ا اأكدت اأنه 
مت احل�صول على املوافقة املبدئية من م�رف 

البحرين املركزي.
وي�ص���م جمل�س اإدارة البنك م�ص���عود حيات 
رئي�صا, وع�صوية كل من في�صل العيار وال�صيخ 
عبداهلل نا�ر ال�ص���باح و�ص���امر خن�صت ومبارك 

امل�صكتي, وبدر العو�صي, وحممد هارون.
وي�شرتط العر�ض موافقة 95 % على الأقل 
م���ن امل�ص���اهمني احلامل���ني لاأ�ص���هم العادية 
ال�ص���ادرة واملدفوعة للبنك )�صايف من اأ�صهم 

اخلزينة(.
واأخلت املذكرة م�ص���وؤولية م�رف البحرين 
املركزي, وبور�ص���ة البحرين, ووزارة ال�صناعة 

والتجارة وال�صياحة.
وقدم اأع�ص���اء جمل�س الإدارة للم�ص���اهمني 
معلوم���ات كاملة وتف�ص���يلية ع���ن البنك وعن 

ال�ركة الراغبة يف ال�صتحواذ عليه.
وو�ص���ع جمل����س الإدارة يف املذك���رة جدول 
زمني���ا لعمل���ة ال�ص���تحواذ )اإذا مت���ت املوافقة 
عليها( حي���ث حدد 14 �ص���بتمرب اجلاري موعدا 
للت�ص���جيل, و15 لب���دء العر����س, و25 اجل���اري 
انعق���اد اجلمعي���ة العمومية غ���ري العادية وهو 

نف�س تاريخ اإغاق العر�س.
وحدد يوم 28 اجلاري موع���دا لإلغاء اإدراج 
اأ�ص���هم البنك يف بور�ص���ة البحري���ن وهو نف�س 
الي���وم ال���ذي �ص���يتم في���ه اإدراج اأ�ص���هم �ركة 

اخلليج املتحد القاب�صة يف البور�صة.
ومن املعلوم اأن البنك ي�صنف على اأ�صا�س 
بن���ك تقليدي قطاع اجلمل���ة, ومرخ�س من قبل 
م����رف البحري���ن املرك���زي, ويبل���غ راأ�ص���ماله 
وال�ص���ادر  دولر,  ملي���ون   250 ب���ه  امل����رح 
واملدف���وع 208.65 ملي���ون دولر. فيم���ا يبلغ 
عدد الأ�ص���هم 834.602 مليون �ص���هم, بقيمة 

ا�صمية 0.25 دولر.
وتعد �ركة اخلليج املتحد القاب�ص���ة �ركة 
عامة م�صاهمة بحرينية, ومتار�س نف�س الأن�صطة 

الأ�صا�صية التي متار�صها اأي �ركة قاب�صة حتت 
الت�ص���نيف ال�ص���ناعي, ومن املخطط اأن تعمل 
ك�ركة قاب�ص���ة غ���ري مالي���ة لأن�ص���طة جمموعة 

كيبكو يف البحرين. 
ويبل���غ راأ����س امل���ال امل����رح ب���ه, وكذلك 
ال�صادر واملدفوع 252.7 مليون دولر. وراأ�س 
املال مق�ص���م اإلى 505.4 مليون �ص���هم بقيمة 

ا�صمية 0.5 دولر لل�صهم الواحد. 
وميتل���ك �ركة اخللي���ج املتحد القاب�ص���ة, 
�ركتي م�صاريع الكويت القاب�صة بن�صبة 91 % 

واأوفر الند العقارية 9 %, وهما مملوكتان 
ب�ص���كل مبا����ر اأو غري مبا�ر م���ن قبل �ركة 

كيبكو.
وي�ص���م جمل�س اإدارة ال�ركة م�صعود حيات 
رئي�صا وع�صوية كل من في�صل العيار, وطارق 

حممد عبد ال�صامل, و�صعدون علي, ومازن حوا.
و�ص���يكون فري���ق الإدارة يف �رك���ة اخلليج 
املتحد القاب�صة هو نف�صه فريق العمل يف بنك 
اخلليج املتحد, وقد مت اعتماد ذلك من م�رف 

البحرين املركزي.

و�ص���وف يبقى بنك اخلليج املتحد باعتباره 
م����رف جملة تقليدي يعمل حتت اإ�راف م�رف 

البحرين املركزي.
والف���ارق الوحيد بني بن���ك اخلليج املتحد 
القائ���م و�ركة اخللي���ج املتحد القاب�ص���ة بعد 
تنفيذ العر�س هو راأ�س املال املبدئي )�صامل 
عاوة ال�ص���هم( ل�ركة اخلليج املتحد القاب�صة 
وال���ذي يتكون من وديع���ة نقدي���ة بقيمة 5.4 

مليون دولر.
وتاأ�ص����س بن���ك اخلليج املتح���د يف 1980, 
وي�ص���ل اإجمايل الأ�ص���ول التي يديرها نحو 10 

مليار دولر.
التابع���ة  الرئي�ص���ية  ال����ركات  وت�ص���مل 

والزميلة بنك برقان, �ركة كامكو
�ص���مال  �رك���ة   ,  FIMBank,لا�ص���تثمار
املتح���د  اخللي���ج  �رك���ة  القاب�ص���ة,  اأفريقي���ا 
للخدم���ات املالي���ة – �ص���مال اأفريقي���ا, �رك���ة 
ال�رق للو�ص���اطة املالية, و�ركة تقاعد لادخار 
والتقاع���د. كم���ا ت�ص���مل ال����ركات الزميلة غري 
املالية �ركة العقارات املتحدة و�ركة كابيتال 

املتحدة للنقل.
اأم���ا امل�ص���اهمون الرئي�ص���يون فه���م �ركة 
م�ص���اريع الكويت القاب�صة بواقع 85 % و�ركة 
اأوفر لند العقارية )الكويت( 9 % وم�صاهمون 

اآخرون 6 %.
واأقف���ل �ص���هم بن���ك اخلليج املتح���د اأم�س 
عند �ص���عر 390 فل�ًصا, وبلغت القيمة ال�صوقية 
للبن���ك نح���و 325.49 مليون دينار, ما ن�ص���بته 
4.07 % م���ن اإجمايل القيمة ال�ص���وقية البالغة 

قرابة 7.986 مليار دينار.
وكانت اأرب���اح البنك يف الن�ص���ف الأول من 
الع���ام اجلاري بلغت 7.84 مليون دولر, مقابل 
اأرباح بلغت 775 األف دولر يف الفرة املماثلة 

من العام املا�صي, بزيادة قدرها 911.6 %.

• مبادلة كل �صهم جديد ل�ركة اخلليج املتحد القاب�صة ب�صهمني من اأ�صهم البنك.	

 املحرر القت�صادي

من اأحد اأ�صولها العقارية يف اأتانتاموؤ�را “البحرين” و “الإ�صامي” يقفان على انخفا�س

“جي اإف اإت�ش كابيتال” ت�صتكمل عملية تخارج بـ 43.5 مليون دولر “البور�صة”: تداول 1.3 مليون �صهم بـ255.3 األف دينار
املنام���ة - بور�ص���ة البحرين: اأقفل 
موؤ����ر البحري�ن العام اأم����س الثاثاء عند 
م�ص���توى 1,307.60 بانخفا����س وقدره 
ي���وم  باإقفال����ه  مقارن���ة  نقط���ة   3.04
الإثن���ني, يف ح���ني اأقفل موؤ����ر البحري�ن 
 1,045.77 م�ص���توى  عن���د  الإ�ص���ام�ي 
بانخفا�س وق���دره 3.26 نقط���ة مقارنة 
باإقفال�ه ال�ص���ابق.و تداول امل�ص�تثمرون 
يف بور�صة البحري�ن 1.33 مليون �صهم, 
بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 255.28 األ���ف 
دينار, مت تنفيذها من خال 54 �ص���فقة 
,حيث ركز امل�صتثمرون تعاماتهم على 
اأ�ص���هم قطاع ال�ص���تثمار والت���ي بلغت 

قيمة اأ�ص���همه املتداول���ة 131.44 األف 
دين���ار اأي ما ن�ص���بته 51 % م���ن القيمة 
الإجمالية للت���داول وبكمية قدرها 706 
األ���ف �ص���هم, مت تنفيذها م���ن خال 10 

�صفقات.
ات����س  اف  ج���ي  جمموع���ة  وج���اءت 
املالي���ة يف املرك���ز الأول اإذ بلغت قيمة 
اأ�ص���همها املتداولة 131.44 األف دينار 
اأي ما ن�صبته 51.49 % من اإجمايل قيمة 
الأ�ص���هم املتداولة وبكمية قدرها 706 
األ���ف �ص���هم, مت تنفيذها م���ن خال 10 
�ص���فقات.اأما املركز الثاين فكان للبنك 
الأهلي املتحد بقيمة قدرها 54.67 األف 

دينار اأي ما ن�صبته 21.41 % من اإجمايل 
قيمة الأ�ص���هم املتداولة وبكمية قدرها 
200 األف �ص���هم, مت تنفيذها م�ن خ�ال 
�صفقة واحدة .ثم جاءت عق�ارات ال�صيف 
بقيم���ة قدرها 25.50 األ���ف دينار اأي ما 
ن�صبته 9.99 % من اإجمايل قيمة الأ�صهم 
املتداولة وبكمي���ة قدرها 107.86 األف 
�صهم, مت تنفيذها من خال 26 �صفقة.

ومت ي���وم اأم����س ت���داول اأ�ص���هم 9 
�ركات, ارتفعت اأ�صعار اأ�صهم �ركتني, 
 4 اأ�ص���هم  اأ�ص���عار  انخف�ص���ت  ح���ني  يف 
����ركات, وحافظت بقي���ة ال�رك�ات على 

اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.

دب���ي - ج���ي اإف اإت����س كابيت���ال: 
اأعلنت �ركة جي اإف اإت�س كابيتال اأم�س 
ع���ن اإمتام عملي���ة تخارج ناجح���ة بقيمة 
43.5 ملي���ون دولر من خ���ال بيع اأحد 
العق���ارات �ص���من حمفظتها ال�ص���كنية 
املتنوعة بالوليات املتحدة الأمريكية, 
والتي �ص���بق اأن ا�ص���تحوذت عليها قبل 
ث���اث �ص���نوات. ويقع العق���ار الذي مت 
بيعه وامل�ص���نف �ص���من الفئ���ة )اأ(, يف 
ولية اأتانتا, وي�ص���م 19 مبنى �ص���كنيا 
فاخرا يتك���ون كل منها من ثاثة اأدوار, 
وت�صم يف جمملها 306 وحدات �صكنية. 
مت���ت عملية البي���ع من خال مناق�ص���ة 

بال�صوق املفتوح, حيث لقت املحفظة 
اهتماما وطلبا كبريا من امل�صتثمرين. 

الإ�ص���راتيجي  املوق���ع  واأدى 
اإل���ى حتقي���ق  العق���ار  املتمي���ز له���ذا 
�ص���عر بيع مرتفع, اإذ يقع على م�ص���افة 
ثاث���ة اأميال فق���ط من مط���ار اأتانتا-
هارت�ص���فيلد الدويل, وعل���ى مقربة من 
جمموعة متنوعة من املرافق املجتمعية 

والتجارية والرفيهية.
الأول  التنفي���ذي  وقال امل�ص���وؤول 
لل�ركة ل���وؤي اأحمدي “التخ���ارج الناجح 
الذي حققته املجموعة مل�صتثمرينا جاء 
نتيج���ة ملراقب���ة املجموعة لل�ص���وق عن 

كثب منذ ا�ص���تحواذها على املحفظة يف 
العام 2014؛ ل�ص���مان حتقيق اأف�ص���ل 
العوائد عن���د التخارج واختيار اأف�ص���ل 
وقت للبيع املربح. على مدى ال�صنوات 
الثاث املا�ص���ية, اأثبتت ج���ي اإف اإت�س 
قدرته���ا عل���ى ا�ص���تقطاب املعام���ات 
الفري���دة وعملي���ات التخ���ارج املربحة, 
ومن ثم حتقيق العائدات امل�ص���تهدفة 
الت���ي وع���دت به���ا امل�ص���تثمرين. لقد 
راأينا فر�صا عظيمة يف القطاع العقاري 
بالولي���ات املتحدة ع���رب خمتلف فئات 
الأ�ص���ول ولذلك مازال لدينا املزيد من 

هذه الفر�س ال�صتثمارية املتميزة”.
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“ديار املحرق” حت�سد “اأف�سل م�رشوع متعدد اال�ستخدامات”
البحرين الثانية عربياً يف تطوير راأ�س املال الب�رشي العاملي 

مبعدل تطوير ي�صل �إلى 64.98 %

حل���ت  �القت�ص���ادي”:  “�ملنت���دى  جني���ف- 
�لبحرين يف �ملركز �لثاين عربيا مبعدل ي�ص���ل �إلى 
64.98 % يف تقري���ر تطوير ر�أ����س �ملال �لب�رشي 
�لعاملي �ل�صادر عن �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي 

ومقره جنيف يف �صوي�رش�.
وكانت 3 دول خليجي���ة هي �الإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة ) حل���ت باملرك���ز �خلام����س و�الأربعني( 
و�لبحري���ن )�ملرك���ز �ل�ص���ابع و�الأربع���ني( وقط���ر 
)�ملرك���ز �خلام�س و�خلم�ص���ني( حقق���ت معدالت 
عالي���ة �ص���محت له���ا بالت�ص���در على بقي���ة دول 
�ملنطق���ة. فيم���ا حقق���ت تركيا ما معدل���ه 60 % 
وحّل���ت يف �ملرك���ز �خلام����س و�ل�ص���بعني، وجاءت 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية وهي �أكرب �قت�صاد�ت 
�الإقلي���م يف �ملرك���ز �لث���اين و�لثمان���ني، �ص���ابقة 
مل�رش �لت���ي حّلت يف �ملركز �ل�ص���ابع و�لت�ص���عني، 
و�لتي تعترب �أكرب �قت�ص���اد�ت �ملنطقة من حيث 
ع���دد �ل�ص���كان. وحّل���ت كّل م���ن �جلز�ئ���ر وتون�س 
و�ملغ���رب يف �ملركز �ملئة و�الثن���ي ع�رش، و�ملركز 
�ملئ���ة و�خلام�س ع�رش، و�ملرك���ز �ملئة و�لثامن ع�رش 
تباع���اً لتكون بذلك �أ�ص���و�أ دول �الإقلي���م �أد�ًء قبل 
موريتاني���ا )يف �ملركز �ملئة و�لتا�ص���ع و�لع�رشين( 

و�ليمن )يف �ملركز �ملئة و�لثالثني(.
وخل����س تقري���ر ر�أ�س �مل���ال �لب����رشي �إلى �أن 
�الإمكان���ات  كام���ل  لتحقي���ق  �ملبذول���ة  �جله���ود 
�القت�ص���ادية لالأفر�د – يف كافة �لبلد�ن وخمتلف 
مر�حل �لتنمية �القت�صادية –تبوء بالف�صل، وذلك 
ب�ص���بب خط���اأ يف ت�ص���خري �ملهار�ت �ص���من �لقوى 
�لعاملة، وتطوير �ملهار�ت �مل�صتقبلية، و�لتعزيز 

غري �لكايف للتعلم �مل�صتمر للقوى �لعاملة.
وي���رى �لتقرير �أن مثل هذ� �لف�ص���ل يف ترجمة 
�ال�ص���تثمار يف �لتعلي���م خالل �ص���نو�ت �لدر��ص���ة 
و�لتكوي���ن �إل���ى فر�س عم���ل ذ�ت مه���ارة وجودة 
عاليت���ني خالل �ص���نو�ت �لعمل ي�ص���اهم يف زيادة 
فج���وة ع���دم �مل�ص���او�ة يف �لدخ���ل من خالل �ص���ّد 
م�صاري �لتعليم و�لعمل، وهما �أ�صا�صيان لالندماج 

�الجتماعي.
ويقي����س �لتقرير �أد�ء 130 بل���د�ً يف 4 حماور 
رئي�ص���ة لتنمية ر�أ�س �ملال �لب�رشي، وهي: �لقدرة، 
�لتي يحددها �إلى حد كبري �ال�ص���تثمار �ل�ص���ابق يف 
�لنظ���ام �لتعليمي، و�لت�ص���خري: م���ن حيث تطبيق 
وبن���اء �ملهار�ت من خالل �لعم���ل، و�لتنمية، وهي 
�ال�ص���تثمار يف �لنظ���ام �لتعليمي للق���وى �لعاملة 
�مُلقبل���ة )�جليل �لقادم( و��ص���تمر�ر رفع مهار�ت 
�لقوى �لعاملة �حلالية و�إع���ادة تاأهيلها، و�لدر�ية 
�لفني���ة: و�ل���ذي يعتمد عل���ى مدى �ت�ص���اع وعمق 
�مله���ار�ت �ملتخ�ص�ص���ة يف �لعمل. ويقا����س �أد�ء 
�لبلد�ن �أي�ص���اً ع���رب خم�س فئات عمري���ة �أو �أجيال 
خمتلفة وهي: 14-0 �ص���نة، 24-15 �ص���نة، -25

54 �صنة، 64-55 �صنة، و65 �صنة فاأكرث.
ووفقاً ملوؤ�رش ر�أ����س �ملال �لب�رشي يف �لتقرير، 
مت تطوي���ر 62 % م���ن ر�أ�س �مل���ال �لب�رشي عاملياً 
حت���ى �الآن، وق���د طّورت 25 دول���ة فقط 70 % �أو 
�أكرث من ر�أ�صمالها �لب�رشي. ويخل�س �ملوؤ�رش �إلى �أنه 
على �لرغم من �أن غالبية �لبلد�ن ت�ص���تفيد من 50 
�إلى 70 يف �ملائة من ر�أ�ص���مالها �لب�رشي، �إال �أن 14 

بلد�ً مل ت�صل �إلى تطوير حتى 50 % منه.
ويتمثل �أحد �ملبادئ �الأ�صا�صية للتقرير يف �أن 
بناء �ملهار�ت ال يقت�رش على �أو ينتهي يف �لتعليم 
�لر�ص���مي، و�أن �لتطبيق �مل�ص���تمر وبناء �ملهار�ت 
م���ن خالل �لعم���ل هو جزء م���ن تنمي���ة ر�أ�س �ملال 
�لب�رشي. ويف غالبية �الأحيان، متتلك �القت�ص���اد�ت 
بالفع���ل �ملو�ه���ب �ملطلوب���ة، �إال �أنها تف�ص���ل يف 

ت�صخريها بال�صكل �ل�صحيح.
وتت�ص���ع فج���وة عدم �مل�ص���او�ة ب�ص���كل كبري 
خ�صو�ص���اً بني �الأجيال، �إال �أن �لتقرير وجد �أن كّل 
جي���ل يو�جه حتديات كبرية خا�ص���ة ب���ه وبتحقيق 

�إمكاناته �لفردية. 
وت�صدرت �ملر�كز �لع�رش �الأولى �ُصغرى �لدول 
�الأوروبي���ة كالرنويج و�لتي حّلت يف �ملركز �الأول، 
وفنلن���د� �لتي حّل���ت يف �ملركز �لثاين، و�ص���وي�رش� 
�لت���ي حّلت يف �ملركز �لثال���ث، مرت�فقة مع بع�س 
�القت�ص���اد�ت �لك���ربى مث���ل �لوالي���ات �ملتحدة 
�لتي حّل���ت يف �ملركز �لر�ب���ع، و�أملانيا �لتي حّلت 
يف �ملرك���ز �خلام�س. وحّلت �أي�ص���اً �أربعة بلد�ن من 
منطقة �رشق �آ�ص���يا و�ملحيط �لهادئ، وثالثة بلد�ن 

من منطقة �أوروبا �ل�رشقية و�آ�صيا �لو�صطى.

�ملنامة - “ديار �ملحرق”: ح�ص���لت ديار 
�ملح���رق، على جائزة �أف�ص���ل م����رشوع متعدد 
�ال�ص���تخد�مات، وذلك �صمن جو�ئز �لعقار�ت 
�لعربية و�الإفريقية 2017-2018 �ملرموقة.

ومت تك���رمي �ل�رشكة ر�ص���مًيا بهذ� �الإجناز 
�ملتميز بفن���دق جيه دبليو ماري���وت ماركيز 
يف دب���ي يوم 7 �ص���بتمرب 2017، وذلك خالل 
�حتفال �صم نخبة من �أف�صل �رشكات �لتطوير 

�لعقاري يف منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ.
و مت تقيي���م �ملئات من �ملر�ص���حني من 
قبل جلنة خمت�صة مكونة من 70 خبري عقاري 
م���ن خمتلف �أرج���اء �لع���امل، يرت�أ�ص���هم ثالثة 

�أع�صاء من جمل�س �للورد�ت �لربيطاين.
لل�رشك���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  وق���ال 
ماهر �ل�ص���اعر “�ص���عد�ء باختيار م����رشوع ديار 
�ملح���رق لني���ل لقب �أف�ص���ل م����رشوع متعدد 
�ال�ص���تخد�مات �ص���من حفل جو�ئز �لعقار�ت 
�لعربي���ة و�الإفريقي���ة 2017-2018، و�لذي 
يعد �حلدث �الأكرب و�الأك���رث متيًز� عاملًيا. �إنه 

ل�رشف كبري لنا �أن نتناف�س مع �أبرز �ملطورين 
ه���ذ�  نحق���ق  و�أن  �ملنطق���ة  يف  �لعقاري���ني 
�الإجن���از �لكب���ري يف �أهم حفل جلو�ئ���ز �لقطاع 
�لعقاري. يعك�س ه���ذ� �لفوز �جلهود �ملثمرة 
�لتي تبذله���ا �ل�رشكة لت�ص���ييد �أرقى �لنماذج 
�ملعماري���ة و�لبن���ى �لتحتية، و�حلف���اظ على 

�ملركز �لريادي يف �لبحرين”.
و�أ�ص���اف “تعد جو�ئز �لعقار�ت �لعربية 
و�الإفريقي���ة �إحدى �جلو�ئ���ز �ملرموقة عاملًيا، 
ويوؤك���د �لف���وز م�ص���توى �جل���ودة و�المتي���از 
و�ملهني���ة �لعالي���ة �لت���ي نتبعه���ا يف دي���ار 
�ملح���رق، �جلائ���زة �ص���تخّول �ل�رشك���ة بو�ص���ع 
�ص���عارها كو�ص���ام �رشف على خمتلف �أن�ص���طة 
�ل�رشك���ة �لت�ص���ويقية. ونتطلع للم�ص���ي قدًما 
نحو حتقي���ق �ملزيد من �الإجناز�ت و�لنجاحات 
و�ل���زو�ر  �لقاطن���ني  م���ن  كل  متن���ح  �لت���ي 
و�مل�ص���تثمرين يف م�رشوع ديار �ملحرق �أف�صل 
�ملنتجات و�خلدمات، وذلك من �أجل تر�ص���يخ 

روؤيتنا �ل�صاملة لهذه �ملدينة �لنموذجية”.

�ملعرفة باقت�صاد  وفتاة  �صاب  �أل��ف  لتمكني  “�ل�صهبندر”  تطلق  �لبحرين”  “�ألو�ين 

3 حا�سنات جديدة ت�ستوعب 238 م�رشوًعا
�أكرث من 50 % من �مل�صاركات فتحن �صجالت جتارية 

�أعلن رئي�س جمعية �لبحرين لتنمية �ملوؤ�ص�صات 
�ل�ص����غرية و�ملتو�ص����طة �أحم����د �ل�ص����لوم ع����ن ثالث 
حا�ص����نات جدي����دة ت�ص����توعب نح����و  238 م�رشوًع����ا 

�صغرًي� ومتو�صًطا ونا�صئا وم�صاريع طبية وللمر�أة.
و�أو�ص����ح �ل�ص����لوم ل����� »�لب����الد« عل����ى هام�����س 
ندوة »برنامج �لتمكني �القت�ص����ادي لل�ص����باب« �أن 
�حلا�ص����نات �جلديدة ه����ي »�ألو�ين لتنمي����ة �الأعمال 
�القت�ص����ادية« �لتي �صتحت�ص����ن 100 م�رشوع، منها 
30 خم�ص�ص����ا لل�ص����يد�ت، و«ب����رو �ص����كاي« �ل����ذي 
�صيحت�ص����ن 90 م�رشوًعا نا�ص����ًجا، و�حلا�صنة �لطبية 

�لتي �صتحت�صن 48 طبيًبا.
وب����نينَّ �ل�ص����لوم �أن حا�ص����نة »�أل����و�ين لتنمي����ة 
�الأعمال �القت�ص����ادية« مت تاأ�صي�ص����ها بالتعاون مع 
وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة و�فتتحت �ل�صهر 
�ملا�صي يف �جلفري، وتعمل على متكني 100 م�رشوع 
»�ص����تارت �ب« �أو م�ص����اريع متعرثة يف عامها �الأول، 
وخ�ص�����س منها 30 مقع����ًد� لدعم م�ص����اريع �ملر�أة، 
وهنالك جم����ال لزيادة عدد �ملقاعد، ويتم �إ�ص����د�ر 
�ل�ص����جل �لتج����اري �لفعلي خ����الل يوم و�ح����د، ويتم 
�حت�صان �مل�صاريع ملدة عامني وباالإمكان متديدها 

�إلى ثالثة �أعو�م.
�مل�ص����اريع  تدع����م  �جلمعي����ة  �أن  �إل����ى  و�أ�ص����ار 
�ملتمي����زة و�ملبتكرة وكذلك رو�د �الأعمال �لر�غبني 

يف دخول �ل�صوق مبنحهم �ملكتب �ملنا�صب و�إعد�د 
در��ص����ة �جل����دوى للم�����رشوع و�لرب�م����ج �ملتاح����ة يف 
»متكني« وبنك �لبحرين للتنمية �لتي تدعم �ملر�أة 

لال�صتفادة  منها و�النطالق بطريقة �صحيحة.
و�أ�صاف �ل�ص����لوم �أن مركز فاروق �ملوؤيد لدعم 
�ملوؤ�ص�ص����ات �ل�ص����غرية و�ملتو�ص����طة يحت�صن 23 
م�رشوع »�ص����تارت �ب«، �ص����يتم حتوي����ل 15 م�رشوعا 
ن�ص����ائيا �إلى �إلى حا�ص����نة »�أل����و�ين«، ليبلغ �إجمايل 
�مل�ص����اريع �لن�صائية يف �حلا�صنة 18 م�رشوًعا. و�أ�صار 
�إلى تقدم �أكرث من 200 �صخ�س لالإد�رج يف حا�صنة 

»�ألو�ين«.
وتطرق �إلى �أنهم ب�ص����دد �إطالق حا�ص����نة »برو 
�صكاي« يف غرفة جتارة و�صناعة �لبحرين للم�صاريع 
�لنا�صجة ب�ص����كل �أكرب، وحتتاج �حلا�صنة �إلى موقع 
�إ�ص����رت�تيجي، بالق����رب م����ن قلب �ملنام����ة، وتكون 
تكلفتها �أكرب، ومت �لرتخي�س لها، و�صيكون مقرها  
يف �لطابق �لثاين من بيت �لتجار، و�ص����يتم ��ص����تالم 
�لطلب����ات �جلدي����دة بعد فل����رتة �لطلب����ات �لقائمة 

لديها مبركز فاروق �ملوؤيد.
و�أ�ص����ار �إلى �أن �حلا�ص����نة �لر�بعة هي �حلا�صنة 
�لطبية يف جممع �خلليج يف م�صت�ص����فى �ل�ص����لمانية، 
وحتت�ص����ن حالًي����ا 10 �أطب����اء، وت�ص����توعب حتى 48 

طبيًبا.
و�أ�ص����اف �أن �لعم����ل ج����اٍر م����ع وز�رة �ل�ص����ناعة 
و�لتجارة لدر��صة تاأ�ص����ي�س حا�صنة �صناعية، ويتم 

ترتيب لتحديد �ملوقع، وهذه �حلا�ص����نات جميعها 
حتت مظلة �جلمعية وبدع����م من مركز فاروق لدعم 

�ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
و�أطلق����ت جلنة �لقي����اد�ت �لن�ص����يطة؛ من �أجل 
�لنهو�����س بالدور �لقيادي للم����ر�أة يف �ل�رشق �الأدنى 
يف �لبحرين »�ألو�ين �لبحرين« بالتعاون مع م�صت�صار 
للتدري����ب  �الأمريك����ي  �ملعه����د  يف  �الأد�ء  تطوي����ر 
و�لتعليم حممد �لبوزيد مبادرة »�ل�صهبندر« �لر�مية 
�إل����ى تدريب �ألف �ص����اب و�ص����ابة م����ن �لبحرين على 
ك�ص����ب �ملال من خالل ��صتثمار قدر�تهم �ملعرفية 
بعيًد� عن �لوظيفة �حلكومية و�مل�ص����اريع �خلا�صة، 

وذل����ك خالل ن����دوة »برنامج �لتمكني �القت�ص����ادي 
لل�صباب« و�أد�رها �لبوزيد بح�صور عدد من �ل�صباب 

�لبحريني ذكوًر� و�إناًثا.
و�أ�ص���ار �ل�ص���لوم �إلى �أن جمل����س �إد�رة �جلمعية 
بالتع���اون م���ع »�أل���و�ين �لبحرين« �ص���تنظم 8 بر�مج 
للم���ر�أة لتغطية جمي���ع �لنو�حي، وم���ن بينها قانون 

�ملر�أة.
ولفت �ل�صلوم �إلى �أن 80 % من �مل�صاركات يف 
ور�س �لعمل �ص���هدن تغيرًي� يف �صخ�صياتهن، و�لتي 
ترت�وح �أعد�دهن يف �لور�صة �لو�حدة ما بني 40 و50 
�صيدة، م�صيًفا �أن �أكرث من 50 % من �مل�صاركات يف 

ور�س �لعمل �لت���ي مت تنظيمها و�لبالغة ثالث، قمن 
بافتتاح �ص���جالت جتارية جديدة يف حا�ص���نة »�ألو�ين 

لتنمية �الأعمال �القت�صادية«.
بدوره، �أو�ص���ح رئي�س جلنة »�أل���و�ين �لبحرين« 
عم���ار عو�جي �أن �لن���دوة تركز على توجيه �ل�ص���باب 
و�لفتيات نحو �أحدث �لطرق يف ممار�ص���ة �الأعمال من 
خالل �قت�ص���اد �ملعرفة، �إ�صافة �إلى ت�صجيعهم على 
�لعم���ل حل�ص���ابهم �خلا�س بدال من �نتظ���ار �لوظيفة 

�لر�صمية.
و�أ�ص���ار عو�ج���ي �إلى تركي���ز »�أل���و�ين �لبحرين« 
عل���ى رفع �لوعي لدى كل م���ن �لرجل و�ملر�أة باأهمية 
�لعمل �حلر، موؤكد� �أن �ألو�ين �لبحريني تعمل يف �إطار 
ثالثة حماور هي حمور �مل�صاريع �القت�صادية وحمور 

�لفعاليات �الجتماعية، و�أخرًي� حمور �لتوعية.
م���ن جانبه، �أو�ص���ح مدير �لندوة حمم���د �لبوزيد 
�أن مبادرة »�ل�ص���هبندر« تقوم على تزويد �ل�ص���باب 
باملهار�ت �الأ�صا�ص���ية يف ك�صب �ملال بطرق �إبد�عية 
غ���ري تقليدي���ة كالوظيف���ة مث���ال، وذل���ك م���ن خالل 
��ص���تثمار �لقدر�ت �ملعرفية �ملتوفرة لدى �ل�ص���اب 
با�ص���تخد�م منوذج �القت�صاد �ملعريف. و�أ�صار �إلى �أن 
�ملبادرة تقوم على تطبيق طرق �لتفكري �ملنظومي 
يف م�صاعدة �ل�صاب على �لنجاح من خالل �النتباه �إلى 
ما ميوج به حميطهم من فر�س، وكيفية �قتنا�صها، 

و�لتفكري �الإيجابي �خلالق.

• جانب من �إطالق مبادرة »�ل�صهبندر« يف �لبحرين	

اأمل احلامد من �ساحية ال�سيف

 باتو نويتمنز رئي�ساً تنفيذياً لـ “ميماك اأوجلفي”“متكني” تدعم م�ساركة البحرين يف “جيتك�س”
 �ملنام���ة - “متك���ني”: نظ���م �ص���ندوق 
“متكني” وجمعي���ة �لبحرين ل�رشكات �لتقنية 
لل����رشكات  تعريفي���ا  لق���اء  موؤخ���ر�ً  “ِبت���ك” 
�لبحرينية �مل�ص���اركة �ص���من �جلناح �لوطني 
 ،”2017 “جايتك����س  �لبحرين���ي يف معر����س 
و�ملق���رر �إقامته خالل �لف���رتة من 8 حتى 12 
�أكتوب���ر �ملقب���ل يف مرك���ز �لتج���ارة �لعاملي 

بدبي.
�تفاقي���ة  �ص���من  �لدع���م  ه���ذ�  وياأت���ي 
وقعته���ا متك���ني موؤخر�ً م���ع “ِبت���ك”، وذلك 
�صمن �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية لتمكني يف دعم 
موؤ�ص�ص���ات �لقط���اع �خلا�س، وال �ص���يما فيما 
يتعلق بتعزيز �أد�ء قطاع �الت�ص���االت وتقنية 
�ملعلومات يف �لبحرين، وما يقدمه من فر�س 
و�ع���دة يف تنمي���ة �القت�ص���اد �لوطني.وتقدم 
“متكني” �لدعم �صمن م�صاركة هذ� �لعام يف 
معر�س جايتك�س ل� 45 موؤ�ص�ص���ة متخ�ص�صة 
يف جم���ال �الت�ص���االت وتقني���ة �ملعلوم���ات، 
حيث ميكن للم�صاركني �لتقدم بطلب �لدعم 

ع���ن طري���ق �لت�ص���جيل عرب موق���ع “متكني” 
�اللكرتوين.

لتمك���ني  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  ق���ال  و 
�إبر�هي���م حمم���د جناحي �إن قطاع �الت�ص���االت 
�لتنموي���ة يف  �لقطاع���ات  �أب���رز  �أح���د  ميث���ل 
�ململك���ة، وال �ص���يما م���ع �لتق���دم �ملع���ريف 
�لذي ي�ص���هده �لع���امل، موؤك���د� �أن دعم جهود 
مو�كبة هذه �لتطور�ت ميثل قيمة �أ�صا�ص���ية 
عل���ى طري���ق �جله���ود �لوطني���ة يف �لتنمي���ة 
�القت�صادية. و�أ�صار �إلى �أن معر�س جايتك�س 
ميثل �أح���د �أك���رب �ملحافل �لدولي���ة يف جمال 
�القت�ص���اد و�لتقني���ات �حلديثة و�أ�ص���و�قها، 
وت�ص���جيع م�ص���اركة �لقطاع �خلا�س �لبحريني 
فيه���ا، يقدم فر�س ��ص���تثمار و�عدة ت�ص���مح 
بالدخ���ول يف �الأ�ص���و�ق �القليمي���ة و�لعاملية.  
وم���ن جهته، �أكد رئي�س جمل����س �إد�رة “ِبتك” 
عبي���ديل �لعبيديل �إن �لدعم �ملتو��ص���ل عاما 
بع���د ع���ام م���ن قبل متك���ني للم�ص���اركني يف 
�جلن���اح �لوطن���ي �لبحريني يف جيتك����س �أثمر 

د�ئم���ا يف تطوي���ر �أعمال تلك �ل����رشكات ورفع 
تناف�ص���يتها وزي���ادة مبيعاته���ا، وذل���ك مبا 
ي�ص���ب يف خدمة حتقيق �هد�ف ��ص���رت�تيجية 
متك���ني �لعامل���ة عل���ى تطوي���ر بر�م���ج دعم 
�لقطاع �خلا�س، و�لذي ت�صكل �رشكات �صناعة 
تقنية �ملعلومات و�الت�ص���االت، ن�ص���بة عالية 

فيه، وجانبا �أ�صا�صيا منه.
وق���ال �لرئي�س �لتنفي���ذي ل�رشكة وورك 
�ص���مارت �ملنظمة للجناح �لوطن���ي �لبحريني 
يف جيتك�س، �أحمد عطية �هلل �حلجريي “كانت 
متكني على �لدو�م د�عما كبري� لنا يف ت�صجيل 
ح�ص���ور بحريني متميز يف معر����س جيتك�س، 
هذ� �ملحفل �لدويل ل�صناع تقنية �ملعلومات 
حول �لعامل، ومبا يعزيز من �أد�ء قطاع �صناعة 

تقنية �ملعلومات و�الت�صاالت يف �لبحرين”. 
وي�ص���كل ح�ص���ور 45 �رشك���ة يف �جلن���اح 
�لوطني �لبحريني يف جيتك�س زيادة يف ن�ص���بة 

�مل�صاركة بنحو 20 % عن �لعام �ملا�صي.

�ملنام���ة -«ميم���اك �أوجلف���ي«: عينت 
»ميم���اك �أوجلف���ي« بات���و نويتمنز رئي�ص���اً 
تنفيذي���اً جديد�ً له���ا خلفاً الإدم���ون مطر�ن 
�لذي �ص���غل ه���ذ� �ملن�ص���ب منذ تاأ�ص���ي�س 
�ل�رشك���ة �لع���ام 1984. و�ص���يتفرغ مط���ر�ن 
وه���و و�حد�ً م���ن �أهم و�أجنح رو�د �لت�ص���ويق 
يف �ملنطقة؛ وموؤ�ص����س ورئي�س جمل�س �إد�رة 
»ميم���اك �أوجلف���ي«، مل�ص���وؤولياته �الأخ���رى 
كرئي�س ملجل����س �الإد�رة �لتنفيذي لل�رشكة. 
و�ص���تتولى نويتمنز م�ص���وؤوليات من�ص���بها 
�جلدي���د �عتبار�ً من 17 �ص���بتمرب؛ وين�ص���جم 
تعيينه���ا ، وفق���ا لبي���ان �ص���ادر �أم����س، مع 
�لتط���ور و�لتكام���ل �ملرحل���ة  ��ص���رت�تيجية 
�ملقبل���ة �لتي و�ص���عها �لرئي����س �لتنفيذي 
�لعاملي ل� »�أوجلفي«جون �ص���يفريت مطلع 
�لعام �جلاري، حيث تعترب نويتمنز مر�ص���حة 
مثل���ى لقي���ادة م�ص���رية �ل�رشك���ة خ���الل هذه 
�لف���رتة �النتقالية. وتتمت���ع نويتمنز بخربة 

و��ص���عة يف ع���امل �لت�ص���ويق �لع����رشي، مم���ا 
خولها متثيل »�أوجلفي« يف 5 �أ�صو�ق �صمن 
بلد�ن خمتلفة �لقار�ت مثل جنوب �فريقيا، 
وفرن�ص���ا، وبلجي���كا، و�لوالي���ات �ملتح���دة، 
و�ململكة �ملتحدة. و�صغلت من�صب �لرئي�س 

�لتنفي���ذي للعملي���ات �لرقمي���ة يف منطق���ة 
�أوروب���ا و�ل����رشق �الأو�ص���ط و�فريقي���ا عل���ى 
م���دى 14 عام���اً. �لى ذلك، ق���ال مطر�ن »يف 
بد�ي���ة �لعام �حل���ايل، �أعلن جون �ص���يفريت 
وفريق �الإد�رة �لعاملي ل�ص���بكة �أوجلفي عن 
��صرت�تيجية ’�ملرحلة �لقادمة و�لتي �صكلت 
نقل���ة نوعي���ة يف طريق���ة تفكرين���ا وعملن���ا 
وتق���دمي خدماتنا. و��ص���تغرق ه���ذ� �لتطور 
�لعاملي �صنو�ت من �لتخطيط بهدف توحيد 
جهود جميع فروع �ل�رشكة وبناء وكالة �إعالنية 
متكاملة بكل معنى �لكلمة«.و�أ�صاف » نعلن 
بكل فخر عن تعيني باتو نويتمنز مبن�ص���ب 
�لرئي����س �لتنفيذي ل�رشكة ميم���اك �أوجلفي. 
وال ميك���ن الأحد �أن ينك���ر موهبتها �لفريدة، 
فهي ر�ئ���دة حقيقية يف �لع�رش �لرقمي �لذي 
نعي�ص���ه �ليوم. ونح���ن على ثقة تام���ة باأنها 
�صرتتقي مب�ص���رية �ل�رشكة مدفوعة ب�صغفها 

�لو��صح وفكرها �الإبد�عي«.

• باتو نويتمنز 	



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 39455358

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السيد 
مانع علي ناصر البناء املالك ملؤسسة احملطة االولى للهواتف واملسجلة مبوجب 

القيد رقم 87845  بطلب حتويل املؤسسة الفردية  اململوكة له الى شركة تضامن 
برأسمال وقدره 1250 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية 

أسمائهم:
  مانع علي ناصر البناء

شرفراز عبد الرزاق
وتغيير االسم التجاري للشركة ليصبح احملطة االولى للتجارة شركة تضامن 

الصحابها مانع علي ناصر البناء وشريكه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم )  ( لسنة 2017     
 بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن

تعلن  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السيد ة / معصومة جاسم علي حبيل جاسم باعتباره املصفي القانوني شركة  

وايت ديل للخدمات ذ.م.م املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب 

القيد رقم 98252 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة وايت ديل للخدمات ذ.م.م

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه تقدم اليها  مؤسسة االعتماد 
االستشارية نيابة عن شركة سودق للتجارة ذ.م.م  واملسجلة مبوجب القيد رقم 66423 

 MUHAMMAD YOUSAF KHAN/ بطلب تصفية الشركة تصفيه اختيارية وتعيني السيد
مصفيا 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:

MUHAMMAD YOUSAF KHAN  :املصفي
الهاتف: 33123436

SALES@SAUDIKTRADING .COM  :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة سودق للتجارة ذ.م.م  

اعالن تصفية شركة ذات مسئولية محدودة
سجل جتاري رقم 66423

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه تقدم إليها السيد  
عبد اهلل محمد عبد اهلل جاسم خلفان  املالك ل ياري صالون وسبا )مؤسسة 
فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 93654 طالبا حتويل املؤسسة الفردية الى 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  93654 وذلك لتصبح مملوكة من 

السادة التالية أسمائهم:
الشيخ فواز عبد اهلل محمد علي ال خليفه

اسماء كنون
زينب كنون
نعيمة زهير

القيد: 93654
التاريخ: 26/07/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2017     

 بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

رقم الدعوى :02/2017/07715/4
CS3000912798:رقم الكتاب

التاريخ :19-12-1438
املوافق :11-09-2017

اعالن بالنشر في الصحف اليومية
الطالب :فاضل محمد حسن البدو
SHAILU GEORGE :املطلوب ضده

رقم الشخصي: 790122391
مبنى :1242 طريق :2421  مجمع 324 املنامة

واملصاريف  الرسوم  دينار مع   45516.5  – اخرى  ديون   – السفر  الدعوى: منع  موضوع 
ومقابل اتعاب احملاماة

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية االولى للمدعى عليه املذكور اعاله بانها قد حددت 
جلسة 26/09/2017 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والسئون االسالمية - إدارة احملاكم

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا

اي  لديه  من  كل  فعلى  مشتركة  معاملة  بطلب  ادناه  املعلن  السيد  الينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 

االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه  
اسم التاجر: محمد رضا جاسم احمد السماك   

االسم التجاري احلالي: مطعم سمووجي  
االسم التجاري اجلديد: مطعم الكافل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 148405 إعالن رقم

معاملة مشتركة

رقم القيد

27057-11

تقدم إلينا السيد فاطمة احمد حسن احمد مدن حتويل احملل التجاري التالي :الى 
السيد/  زهراء ميرزا احمد حسن احمد مدن فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري: مركز خدمات الطالب املثالي 

اليدوية  واحلرف  الفنون  واداوت  القرطاسية  بيع  وجتارة  الطباعة  النشاط:  نوع 
واالداوات املكتبية واملهنية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  CR 2017 - 147477 إعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

قيد رقم

1-97623

رقم القيد

48939-6

محل 

2660ا 

مبنى

-

شارع / طريق / ممر 

1448

العنوان

1014

التاريخ:10/9/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR 2017 - 23105 إعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد عيسى يوسف عيسى احلايكي بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي: الى السيد/  رمله علي عبد الرسول علي فعلى كل من لديه أي اعتراض 
نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري: مقهى العرب

الشيشة  تقدمي  مع  واملشروبات  االطعمة  خدمات  انشطة  النشاط:  نوع 
انشطة خدمات االطعمة واملشروبات
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 وكان جمل����س الأم���ن الدويل قد تبن���ى م�رشوع 
قرار يو�ش���ع العقوبات �شد كوري���ا ال�شمالية، على 
خلفي���ة تنفيذها جترب���ة لقنبل���ة هيدروجينية يف 3 
�شبتمرب اجلاري. و�شّوت جميع اأع�شاء املجل�س، مبا 

يف ذلك رو�شيا وال�شني، على اإقرار هذه الوثيقة.
ويق�ش���ي الق���رار، الذي حم���ل الرق���م 2375، 
بفر�س قيود عل���ى توريد املنتج���ات النفطية اإلى 
كوري���ا ال�شمالية، كما ين�س عل���ى اأن احلد الأق�شى 
من النفط اخلام امل�شدر اإلى البالد يجب األ يتجاوز 

معدل �شادراته خالل الأ�شهر ال� 12 املا�شية.
م���ن جانبه، اأعل���ن �شفري كوري���ا ال�شمالية لدى 
رو�شي���ا، كي���م ه���ني ت�شج���ون، رف�س ب���الده لقرار 
جمل�س الأمن الدويل بفر�س عقوبات جديدة عليها، 
معت���ربا اأن القرار غري قان���وين ويخرق �شيادة بالده 

وي�شتفزها.
وق���ال �شف���ري كوري���ا ال�شمالي���ة ل���دى رو�شيا 
يف موؤمت���ر �شح���ايف ج���رى اأم����س الثالث���اء “اإن قرار 
العقوب���ات ال���ذي فربكت���ه الولي���ات املتح���دة يف 
جمل����س الأمن الدويل، الذي قد حت���ول اإلى اأداة من 

الأدوات الأمريكي���ة، غري �رشعي، لذلك نرف�شه متاما 
وندينه ب�شدة”.

واأك���د كيم هني ت�شج���ون اأن كوري���ا ال�شمالية 
�شت�شتم���ر يف تطوي���ر قواته���ا النووي���ة وتعزيزه���ا 

كالو�شيل���ة الأكرث عدالة ل���ردع ال�شيا�شة العدوانية 
الت���ي متار�شها وا�شنطن �شد بل���ده على مدار اأكرث 
من 50 عاما، ومن اأجل حماية ال�شلم يف �شبه اجلزيرة 

الكورية من خطر ن�شوب حرب نووية.

و�ش���دد عل���ى اأن بيون���غ يان���غ ل���ن تتخلى عن 
براجمه���ا النووية حتت �شغط العقوبات، قائال “اإذا 
كانت الق���وى املعادي���ة تعتقد اأننا �شن���ردد اأمام 
عقوبات كه���ذه و�شنغ���ري موقفنا، ف���اإن ذلك وهم 
كب���ري”. وتاب���ع “اأمامن���ا طريق وحيد ل غ���ريه، وهو 

طريق موا�شلة تطوير القوات النووية الوطنية”.
واأ�ش���ار كيم ه���ني ت�شج���ون اإل���ى اأن الوليات 
املتح���دة توا�ش���ل حماولته���ا ل�شتغ���الل تداب���ري 
بيون���غ يانغ للدفاع عن نف�شها كذريعة خلنق كوريا 
ال�شمالي���ة ب�ش���كل كامل، ب���دل م���ن “اإدراك الواقع 

واتخاذ اخليار ال�شحيح”.
واأعل���ن ع���ن ا�شتع���داد كوري���ا ال�شمالي���ة اإلى 
اللجوء ل� “اأي و�شائ���ل، حتى اآخرها” للرد على قرار 
العقوب���ات الأخري ال�شادر ع���ن جمل�س الأمن الدويل 
بحق بالده. وهدد ال�شفري الوليات املتحدة بالقول 
اإن عليه���ا اأن تع���رف اأن “موتا ل مفر منه” ينتظرها 
يف ح���ال موا�شلتها نهج ت�شعيد املواجهة مع بيونغ 
يانغ �شيا�شيا واقت�شاديا وع�شكريا، رغم حتذيرات 

كوريا ال�شمالية.

 بغداد - وكاالت: 
�شوت جمل�س الن���واب العراقي، اأم�س الثالثاء، 
على رف����س اإج���راء ا�شتفت���اء يف اإقلي���م كرد�شتان 

العراق، املقرر اإجراوؤه يف 25 �شبتمرب اجلاري.
وعل���ى الإثر ان�شحب النواب الأك���راد من جل�شة 
الربملان املخ�ش�شة ملناق�شة ه���ذه الق�شية، التي 
اأثارت كثريا من التوتر بني بغداد واأربيل يف الآونة 

الأخرية.
�شلي���م  العراق���ي  الربمل���ان  رئي����س  واعت���رب 

اجلب���وري اأن عملي���ة الت�شويت ه���ذه توؤكد “حر�س 
جمل�س النواب على وحدة العراق ترابا و�شعبا”.

واأك���د “اإلزام رئي�س ال���وزراء باتخ���اذ التدابري 
كاف���ة التي حتفظ وح���دة العراق والب���دء بحوار جاد 

ملعاجلة امل�شائل املوجودة بني بغداد والإقليم”.
يذك���ر اأن رئي����س اإقلي���م كرد�شت���ان الع���راق، 
م�شعود برزاين اأعل���ن يف ال�شابع من يونيو املا�شي 
اإج���راء ا�شتفت���اء �شعبي حول م�شاأل���ة النف�شال عن 

العراق يف ال� 25 من �شبتمرب املقبل.

واأب���دت جمموع���ة من ال���دول رف�شه���ا لفكرة 
ال�شتفتاء، من بينها تركيا واإيران واأمريكا.

ويف ه���ذا ال�ش���دد قال وزي���ر اخلارجية الركي 
مول���ود ت�شاوو�س اأوغلو اإن قرار اإجراء ا�شتفتاء على 
ال�شتق���الل “خاط���ئ”، م�شريا اإل���ى اأن اأنقرة تتوقع 

اإلغاء الت�شويت.
من جهته���ا، اأعلن���ت وزارة اخلارجية الأمريكية 
اأنه���ا تخ�ش���ى اأن ي����رشف ال�شتفت���اء النتب���اه ع���ن 
“اأولوي���ات اأخرى اأكرث اإحلاح���ا” مثل هزمية متطريف 

تنظيم “داع�س”. كم���ا طلب وزير اخلارجية، ريك�س 
تيلر�شون خ���الل حمادثة هاتفية مع رئي�س الإقليم، 

م�شعود الربزاين، تاأجيل ال�شتفتاء املرتقب.
كم���ا �شدد رئي����س الأركان يف اجلي����س الإيراين 
حممد باق���ري على اأنه “ل ينبغ���ي تغيري اجلغرافية 
ال�شيا�شي���ة لدول املنطقة، ومنها العراق باأي �شكل 
من الأ�شكال”، موؤكدا �رشورة “ت�شوية اخلالفات بني 
كرد�شت���ان واحلكوم���ة املركزية يف بغ���داد يف اإطار 

الد�شتور العراقي”.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

القاهرة: القر�شاوي مازال “مطلوبا” والعراق يالحقه اأي�شا
القاهرة - العربية نت: 

نف���ت وزارة الداخلي���ة امل�رشية ح���ذف ا�شم الداعي���ة القطري يو�شف القر�ش���اوي، من قوائم 
املطلوب���ني ل���دى الإنربول، موؤك���دة اأن ا�شمه مازال موج���ودا بالن�رشة الدولية احلم���راء ال�شادرة 
ملالحقة املحكوم عليهم. وقال م�شدر اأمني م�شوؤول بقطاع الأمن العام يف الوزارة اإنه مت التن�شيق 
م���ع منظم���ة الإنرب���ول والك�شف عن ن�رشة قاع���دة البيانات، وتب���ني اأنها مازالت �شاري���ة ولمَ ُتلغ، 
وتت�شم���ن اأ�شماء القر�شاوي وباقي قيادات الإخوان املحك���وم عليهم باأحكام ق�شائية يف ق�شايا 
عن���ف وقت���ل واإره���اب. وذكر اأنه عق���د اجتماعا مغلقا يف مق���ر املنظمة بفرن�ش���ا؛ ملناق�شة موقف 
املحك���وم عليه يو�شف القر�ش���اوي على �شوء ما اأثري يف بع�س و�شائ���ل الإعالم، وانتهى الجتماع 
اإل���ى ا�ضتمرار �رشيان الن�رشة الدولية ال�ضادرة بطلب انرتب���ول القاهرة، مع عدم الإذعان لل�ضغوط 

وال�شكاوى التي تقدم بها القر�شاوي للجان حقوق الإن�شان لإلغاء الن�رشة.  
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مسقط - أ ف ب: 
م���ن  العماني���ة  ال�شلط���ات  متكن���ت 
احل�ش���ول عل���ى الإفراج ع���ن كاهن هندي 
خط���ف يف مار����س 2016 يف اليم���ن خ���الل 
هجوم على دار للم�شنني يف عدن )جنوب( 
ن�شب ال���ى جهادي���ني كما اأف���ادت وكالة 

النباء العمانية الر�شمية اأم�س الثالثاء.
وخطف الكاه���ن الكاثوليكي توما�س 
اوزونالي���ل خالل هذا الهج���وم الذي اوقع 
16 قتي���ال بينهم 4 راهبات وندد به البابا 
فرن�شي����س انذاك وا�شفا اي���اه بانه هجوم 
“�شيط���اين”. ويف نيودلهي، اعربت وزيرة 
اخلارجي���ة �شيم���ا �ش���وارج يف موقع توير 
ع���ن “�شعادته���ا بالعالن ع���ن انقاذ الب 
توما����س”. وذك���رت الوكالة ان���ه مت نقل 
الكاه���ن اإلى م�شقط متهي���دا لعودته اإلى 
ب���الده. ول تعلن اي جه���ة م�شوؤوليتها عن 

الهجوم الذي وقع يف مار�س 2016.

جنيف - أ ف ب: 
اأعلنت المم املتحدة اأم�س الثالثاء ان 
اكرث م���ن ن�شف عدد الأطفال الالجئني يف 
الع���ال - اأي نحو 3.5 مليون - ل يلتحقوا 
باملدار����س، مطالب���ة بتموي���ل اأكرب واأكرث 

انتظاما من اأجل تعليمهم.
وقالت مفو�شية المم املتحدة العليا 
ل�شوؤون الالجئني يف تقرير ان “حوايل 3.5 
مليون )طفل( ل يح�شلوا على يوم واحد” 
م���ن املدر�ش���ة من ب���ني 6.4 مليون طفل 
ت���راوح اأعماره���م ب���ني 5 و17 عاما كانوا 

حتت رعاية املفو�شية العام املا�شي.
وذك���ر التقري���ر ال���ذي يحم���ل عنوان 
“من�شي���ون: اأزمة يف تعلي���م الالجئني” اأن 
ذلك الرق���م يعك�س حت�شنا طفيفا يف عدد 
ه���وؤلء الأطف���ال عن الع���ام املا�شي الذي 

�شجل 3.7 مليون طفل.
فيليب���و  املفو�شي���ة  مدي���ر  وق���ال 
غران���دي يف التقري���ر “اإن تعلي���م ه���وؤلء 
الالجئ���ني ال�شب���ان اأم���ر اأ�شا����س لتحقيق 
التنمي���ة ال�شلمي���ة وامل�شتدامة يف البلدان 
الت���ي رحب���ت به���م، ويف اأوطانه���م مت���ى 

ا�شتطاعوا العودة اإليها”.

لندن - اف ب:
�ش���ّوت الن���واب الربيطاني���ون اأم�س 
الثالث���اء ل�شال���ح م����رشوع قان���ون ينه���ي 
ع�شوي���ة #بريطانيا يف الحت���اد الأوروبي، 
ل�شراتيجي���ة  حا�شم���ة  حلظ���ة  وه���ي 
“بريك�شت” احلكومية بالرغم من اتهامات 
املعار�ش���ة للحكوم���ة باحت���كار ال�شلط���ة 

ب�شكل غري م�شبوق.
مقاب���ل  نائب���اً   326 القان���ون  واأّي���د 
290 بع���د 13 �شاعة م���ن النقا�شات التي 
�شيم�شي به���ا النواب قدم���اً منذ الآن من 

اأجل مزيد من التدقيق.
ويهدف القانون، الذي مت اإقراره، اإلى 
اإبطال قانون الع���ام 1972 الذي ان�شمت 
بريطاني���ا مبوجبه اإلى الحت���اد الأوروبي، 
وبالت���ايل حتوي���ل 12.000 ت�رشيع اأوروبي 

موجود حالياً اإلى الت�رشيعات الربيطانية.
ويع���د اإق���رار ه���ذا القان���ون اخلطوة 
التالي���ة على طريق تنفيذ بنود ال�شتفتاء 
التاريخ���ي ال���ذي ج���رى الع���ام املا�ش���ي 
للخ���روج م���ن الحتاد، بع���د اإب���الغ رئي�شة 
ال���وزراء، تريي���زا م���اي، بروك�ش���ل ر�شمياً 

بان�شحاب بريطانيا يف مار�س املا�شي.
ويع���ود الف�ش���ل يف انت�ش���ار حكومة 
ماي يف ت�شويت الثالث���اء اإلى حتالفها مع 
احلزب الوح���دوي الدميقراطي الإيرلندي 
ال�شم���ايل. وو�شفت م���اي النتيج���ة باأنها 
“قرار تاريخ���ي، يعطي اليقني والو�شوح 

قبل ان�شحابنا من الحتاد الأوروبي”.

أنقرة - اف ب: 
اأعل���ن الرئي����س الرك���ي رجب طيب 
منظوم���ات  ����رشاء  الثالث���اء،  اأردوغ���ان، 
�شواريخ “اإ�س - 400” الرو�شية امل�شادة 
للطريان، يف عقد ه���و الأكرب بني مو�شكو 

واأنقرة يف املجال الع�شكري.
وقال اأردوغان “ج���رى التوقيع ل�رشاء 
منظوم���ات اإ����س - 400 م���ن رو�شيا، ومت 
ت�شدي���د دفع���ة اأول���ى”، وف���ق م���ا نقلت 
“فران����س بر����س” ع���ن �شح���ف تركية من 

بينها “حرييت”.
واأ�شاف اأردوغان عل���ى منت الطائرة 
الت���ي اأعادت���ه من زي���ارة اإل���ى كزاخ�شتان 
اأن���ه ونظ���ريه الرو�ش���ي فالدمي���ري بوت���ن 

“م�شممان حول امل�شاألة”.
امل�ش���ادة  ال�شواري���خ  عق���د  ويع���د 
للط���ريان الأكرب ال���ذي توقع���ه تركيا مع 
دول���ة خارج حل���ف الناتو، الأم���ر الذي اأثار 

قلق دول احللف الأخرى.
وكان البنتاغ���ون ح���ذر م���ن اأن���ه من 
الأف�شل ب�شورة عام���ة اأن ي�شري احللفاء 
مع���دات تعمل معا، لك���ن الرئي�س الركي 
رد باأن بالده حرة ب�رشاء املعدات الدفاعية 

ال�رشورية وفق حاجاتها.

غزة - اف ب:  

اأبل���غ وف���د حرك���ة حما����س برئا�ش���ة 
م����رش،  ي���زور  ال���ذي  هني���ة  اإ�شماعي���ل 
امل�شوؤول���ني امل�رشيني مبوافق���ة احلركة 
عل���ى حل اللجن���ة الإداري���ة الت���ي اأن�شئت 
اأخريا وتتولى اإدارة قط���اع غزة، وت�شكيل 
حكوم���ة وح���دة وطنية كب���ادرة ل�شتئناف 
حوار امل�شاحلة مع الرئي�س حممود عبا�س، 
ح�شبم���ا ذكر م�ش���وؤول يف احلرك���ة لوكالة 

“فران�س بر�س” اأم�س الثالثاء.
وق���ال امل�شوؤول الذي طلب عدم ذكر 
ا�شم���ه “وافق وفد حما�س على طرح تقدم 
ب���ه الإخ���وة امل�شوؤول���ون امل�رشي���ون بحل 
اللجن���ة الإداري���ة وت�شكيل حكوم���ة وحدة 
وطني���ة مهمته���ا ح���ل الأزم���ات الداخلية 
الفل�شطيني���ة والتمهيد لإج���راء انتخابات 
رئا�شي���ة وت�رشيعي���ة كب���ادرة للح���وار م���ع 
حركة فتح للم�شاحلة”. وهي املرة الأولى 
الت���ي توافق فيها حما�س على حل جلنتها 
الإداري���ة بهذا الو�شوح. و�شيطرت حما�س 
عل���ى القط���اع يف 2007 وتول���ت اإدارت���ه 

بنف�شها.

القاهرة - اف ب: 

اأعلن وزير الدفاع امل�رشي �شدقي 
عالقاته���ا  القاه���رة  قط���ع  �شبح���ي 
الع�شكري���ة مع كوريا ال�شمالية، وذلك 
خالل زيارة اإلى �ش���ول، ح�شبما ذكرت 
وكالة اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية.
ونقلت الوكال���ة عن وزارة الدفاع 
الكوري���ة اجلنوبية، الثنني، قولها اإن 
�شبح���ي اأبلغ نظريه �شونغ يونغ مو اأن 
م����رش “قطعت بالفعل جميع العالقات 

الع�شكرية مع كوريا ال�شمالية”.
ونقلت الوكال���ة عن �شبحي قوله 
“�شتتع���اون م����رش ب�ش���كل فع���ال مع 
كوري���ا اجلنوبية �ش���د اأفع���ال كوريا 

ال�شمالية التي تهدد ال�شالم”.
ويع���د ه���ذا اأول اجتم���اع ل�شبحي 
مع �شونغ الذى جاء بعد توقيع مذكرة 
تفاهم بني كوريا اجلنوبية وم�رش حول 

التعاون الدفاعي يف مار�س.

بغداد - أ ف ب:
اأ�ش���درت حمكم���ة عراقي���ة للمرة 
الأولى اأم����س الثالثاء حكم���ا بالإعدام 
�شنقا حتى املوت بحق جهادي رو�شي 
ينتم���ي اإلى “داع����س”، األقي القب�س 
عليه خ���الل مع���ارك ا�شتع���ادة مدينة 

املو�شل.
وقال املتح���دث الر�شم���ي با�شم 
جمل����س الق�شاء الأعل���ى القا�شي عبد 
ال�شت���ار بريق���دار يف بي���ان “اأ�شدرت 
املحكمة اجلنائي���ة املركزية يف بغداد 
حكما بالإعدام �شنقا حتى املوت بحق 
متهم رو�شي اجلن�شية ينتمي لتنظيم 

)داع�س( الإرهابي”.
واأك���د بريق���دار اأن “ه���ذه امل���رة 
الأول���ى الت���ي ت�ش���در فيه���ا حمكمة 
عراقي���ة حكم���ا بالإع���دام �شنق���ا بحق 
جهادي رو�شي”. ونقل بيان للمحكمة 
اجلنائية اأن اجلهادي )28 عاما( اأدين 
“بتنفيذ هجمات اإرهابية �شد القوات 

الأمنية منذ العام 2015”.

 عمان تنجح يف الإفراج 
عن كاهن خطف باليمن 

األمم المتحدة

بريطانيا

تركيا 

3.5 مليون طفل لجئ 
ل يرتادون املدر�شة 

الربملان يقر قانون 
“بريك�شت”

توقيع اأكرب عقد ل�رشاء 
اأ�شلحة من رو�شيا

حما�س نحو التخلي عن 
غزة للت�شالح مع فتح

م�رش تقطع عالقاتها الع�شكرية 
مع كوريا ال�شمالية

الق�شاء العراقي يحكم 
باإعدام جهادي رو�شي 
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القوات ال�سورية ت�سيطر على 85 % من م�ساحة البالد 

الريا�ض: ال ن�سعى لتغيري نظام احلكم يف قطر لكننا قادرون

بيونغ يانغ تندد بالعقوبات وتتوعد وا�سنطن بـ “املوت املحتم”

برملان العراق يحبط “حلم” كرد�ستان... ويرف�ض اال�ستفتاء

وزير الدفاع الرو�شي يزور دم�شق ويلتقي الأ�شد 

مندوب الدوحة باجلامعة العربية يتغزل باإيران... ورد �شعودي حا�شم

  وقال���ت الوزارة اإن �شويج���و زار �شوريا بناء 
عل���ى اأوامر من الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن، 
الذي يعد اأحد اأب���رز داعمي الأ�شد منذ بدء النزاع 

امل�شلح بالعام 2011.
واأ�شاف���ت ال���وكالت اأن �شويج���و بح���ث مع 
الأ�ش���د التعاون الع�شكري ب���ني رو�شيا و�شوريا، 
وكذلك اجلهود امل�شركة التي تبذلها الدولتان 

لهزمية “داع�س” يف �شوريا.
من جان���ب اآخر، نفى الرئي����س الركي رجب 
طيب اأردوغان اأنباء حتدثت عن اإجرائه لقاء �رشيا 
م���ع رئي�س النظ���ام ال�شوري ب�ش���ار الأ�شد، وذلك 

بطلب من نظريه الرو�شي فالدميري بوتني.
ونقل���ت �شحيف���ة “حريي���ت” الركي���ة، عن 
ت�رشي���ح اأردوغ���ان اأم���ام ال�شحافي���ني على منت 
طائرت���ه بعد و�شول���ه من كازاخ�شت���ان “ل األتق 
مع الأ�شد ول اأن���وي اللقاء معه”. يذكر اأن تركيا، 
اإ�شافة اإلى رو�شيا واإيران، ت�شارك يف املحادثات 
حول �شوري���ا يف اأ�شتان���ا ب�شفتها اإح���دى الدول 

الأربع ال�شامنة للهدنة.
وم���ن املق���رر اأن جت���ري اجلول���ة ال�شاد�ش���ة 
للمحادثات حول �شوريا يف اأ�شتانا يومي اخلمي�س 

واجلمعة املقبل.
من جانبه، قال مدير املر�شد ال�شوري حلقوق 
الإن�ش���ان رامي عبد الرحمن “قت���ل 12 مدنيا من 
عائل���ة واحدة بينهم 5 اأطفال يف ق�شف للتحالف 

على قرية ال�شهابات يف ريف دير الزور ال�رشقي”، 
اإذ تدور يف حميطه���ا “معارك عنيفة” بني قوات 

�شوريا الدميوقراطية وم�شلحي “داع�س”.
ويف قرية زغري �شامية يف الريف الغربي لدير 
الزور، اأح�شى املر�شد مقتل “16 مدنيا بينهم 5 

اأطفال يف غ���ارات رو�شية” ا�شتهدفت خيما على 
ال�شفة الغربية لنهر الف���رات و�شعها مواطنون 
ف���روا م���ن منازله���م خ�شي���ة م���ن املع���ارك بني 
اجلي�س ال�ش���وري و “داع�س”. واأ�شبحت حمافظة 
دي���ر الزور م�رشحا لعمليت���ني ع�شكريتني، الأولى 

تقوده���ا القوات ال�شورية بدعم رو�شي يف مدينة 
دير ال���زور وريفها الغرب���ي، والثاني���ة اأطلقتها 
قوات �شوريا الدميوقراطية املوؤلفة من ف�شائل 
كردية وعربي���ة بدعم من التحالف �شد “داع�س” 

يف الريف ال�رشقي.

واأ�شاف قطان، خماطبا ال�شلطات القطرية 
“وعليك���م اأن تعود اإلى ر�شدكم - نحن ل نريد 
تغيري نظام احلكم، لك���ن عليكم اأن تعوا جيدا 
اأي�ش���ا اأن اململكة العربية ال�شعودية قادرة اأن 

تفعل اأي �شيء تريده، اإن �شاء اهلل”.
كما انتقد امل�ش���وؤول ال�شعودي ت�رشيحات 
الوزي���ر املريخ���ي، الت���ي و�شف خالله���ا اإيران 
بالدول���ة ال�رشيف���ة وال�شديق���ة، معت���ربا اإياها 

“اأ�شحوكة”.
واأو�شح قطان “اإيران تتاآمر، ولها �شبكات 
جت�ش����س يف البحرين والكوي���ت ويف عدد كبري 
من ال���دول، اأ�شبح���ت الآن بالن�شبة لقطر دولة 

�رشيفة”.
واأ�ش���اف قط���ان به���ذا ال�ش���دد “ل نري���د 

تعاطف���ا من اأحد لأننا قادرون على اأن نت�شدى 
ل���كل من يح���اول التعر����س لأم���ن الريا�س اأو 
املنطق���ة العربية... هنيئا لك���م باإيران و�شوف 

تندمون على هذه ال�شيا�شة”.
و����رشح املن���دوب ال�شع���ودي، قب���ل ذلك، 
خالل كلمته، باأن قطر “واأدت اأول اأمل حقيقي 
لنفراج الأزم���ة اخلليجية، بع���د الت�شال الذي 
ج���رى ب���ني ويل العهد ال�شع���ودي الأمري حممد 
بن �شلمان واأمري قطر متيم بن حمد، اإذ حرفت 
حقيقة الت�شال”، مو�شحا اأن اجلانب القطري 

هو من بادر بهذه املكاملة الهاتفية.
واأكد قطان اأن “ما قامت به قطر يعرب عن 
حقيق���ة عدم رغبته���ا يف احل���ل وا�شتمرارها يف 
املراوغ���ة واللتفاف، بدل م���ن اأن تاأخذ الأمور 

بجدية”، م�شريا اإلى اأن “الدول ال� 4 �شتوا�شل 
مت�شكه���ا مبطالبه���ا حتى تع���ود الدوح���ة اإلى 

ر�شدها”.
وقال مندوب ال�شعودية يف اجلامعة العربية 
اإن اإجراءات الدول ال� 4 �شد قطر هي “قرارات 

�شيادية تواجه ن�رش الكراهية والتطرف”.
م���ن جانب���ه، اأك���د وزي���ر الدول���ة لل�شوؤون 
اخلارجية الإماراتي اأنور قرقا�س، اأن الإجراءات 
الت���ي اتخ���ذت �شد قطر ج���اءت ب�شب���ب توجه 
الدوح���ة الداعم للتطرف، جم���ددا الدعوة اإليها 

للراجع عن دعم الإرهاب.
واأو�ش���ح قرقا����س، اأم���ام وزارء اخلارجي���ة 
العرب يف القاهرة، اأن “اإج���راءات الدول الأربع 
�ش���د قطر ج���اءت ب�شبب توج���ه الدوحة الداعم 

للتط���رف والإره���اب والتدخل يف �ش���وؤون دول 
املنطقة”.

وعلى �شعيد اآخر، دع���ا قرقا�س اإيران اإلى 
حل �شلم���ي لإنه���اء احتاللها للج���زر الإماراتية 

الثالث، عرب احلوار املبا�رش والتحكيم الدويل.
كما اأكد �رشورة احلف���اظ على وحدة اليمن 
وا�شتقالل���ه، مبدي���ا دعم بالده لإيج���اد ت�شوية 
املب���ادرة  ملخرج���ات  وفق���ا  اليمني���ة  لالأزم���ة 
اخلليجية واحلوار الوطني وقرار الأمم املتحدة.
وكان���ت ال�شعودي���ة والإم���ارات والبحرين 
وم����رش قد قطع���ت العالقات مع قط���ر؛ ب�شبب 
دع���م الدوح���ة لالإره���اب ومتوي���ل اجلماع���ات 
املت�شددة والعمل بالتعاون مع النظام الإيراين 

على زعزعة ا�شتقرار واأمن دول املنطقة.

• القوات املوالية لالأ�شد خالل معارك يف دير الزور	

• مندوب ال�شعودية لدى جامعة الدول العربية اأحمد قطان	

• �شفري كوريا ال�شمالية لدى رو�شيا كيم هني ت�شجون	

عواصم - وكاالت:

قال قائد مقر القوات الرو�سية يف �سوريا، اأم�س الثالثاء، اإن قوات نظام الرئي�س ب�سار الأ�سد 

متكنت من “تطهري” 85 % من م�ساحة البالد من املت�سددين، يف غ�سون ذلك قتل 28 مدنيا من 

جراء غارات رو�سية واأخرى للتحالف قرب دير الزور.

 27 نحو  على  ي�سيطر  زال  “داع�س” ما  اأن  لبيين  األك�سندر  عن  رو�سية  اأنباء  وكييالت  ونقلت 

األف كيلومرت مربع من الأرا�سي ال�سورية، وفق “رويرتز”. وتعادل الأرا�سي التي ي�سيطر عليها 

% من اإجمايل م�ساحة �سوريا، طبقا ملعلومات امل�سوؤول الع�سكري الرو�سي. اإىل ذلك،  “داع�س” 15 
اإن الوزير، �سريغي �سويجو، التقى مع رئي�س  اأنباء رو�سية عن وزارة الدفاع قولها  نقلت وكالت 

النظام ب�سار الأ�سد يف دم�سق الثالثاء املا�سي؛ لبحث احلرب يف �سوريا.

القاهرة - وكاالت:

اأن اململكة ل  اأم�س الثالثاء،  اأحمد قطان،  اأكد مندوب ال�سعودية لدى جامعة الدول العربية 

ت�سعى اإىل تغيري النظام احلاكم يف قطر، اإل اأنها قادرة على فعل كل �سيء تريده.

وقال قطان، ردا على كلمة وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية القطري �سلطان بن �سعد املريخي، 

الذي اتهم “دول ح�سار قطر” باأنها ت�سعى اإىل تغيري النظام يف بالده، خالل اجتماع جامعة الدول 

العربية يف القاهرة على م�ستوى وزراء اخلارجية، قال “اأما م�ساألة تغيري احلكم يف قطر فهو عيب 

الأ�سلوب  اإىل هذا  ال�سعودية مل تلجاأ ولن تلجاأ  العربية  اململكة  الأميير، لأن  عندما يقال مثل هذا 

الرخي�س”.

عواصم - وكاالت:

دانت كوريا ال�سمالية اأم�س الثالثاء قرار جمل�س الأمن الدويل ب�ساأن فر�س عقوبات اإ�سافية 

�سدها، وهددت الوليات املتحدة باملوت املحتم يف حال موا�سلتها نهج ت�سعيد املواجهة مع بيونغ 

يانغ �سيا�سيا واقت�ساديا وع�سكريا.

YTN ومقرها كوريا اجلنوبية باإن هان تاي �سونغ، �سفري كوريا ال�سمالية  اأفييادت، قناة  فقد 

لدى موؤمتر نزع ال�سالح الذي ترعاه الأمم املتحدة يف جنيف، اأعلن اأن بالده تدين القرار. 

اأن ي�سيبها كونها الدولة  “اأذى كبريا جدا” ميكن  اأن  كما حذر �سفري الوليات املتحدة من 

�ساحبة املبادرة يف هذه اخلطوة.

واشنطن - وكاالت: 

حالي���ني  اأمريكي���ني  م�شوؤول���ني   5 ق���ال 
و�شابق���ني اإن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
يدر����س ا�شراتيجية تدعو اإل���ى ردود اأمريكية 
اأ�ش���د �رشام���ة �ش���د ق���وات اإي���ران ووكالئها يف 
الع���راق و�شوري���ا ودعمها جلماع���ات مت�شددة، 

وفقا لوكالة رويرز لالأنباء.
واأ�شافت امل�ش���ادر اأن املقرح اأعده وزير 
الدف���اع جي���م ماتي����س ووزير اخلارجي���ة ريك�س 
تيلر�ش���ون وم�شت�ش���ار الأمن القوم���ي ات�س. اآر 
مكما�شر وم�شوؤولون كبار اآخرون وقدم لرامب 
خالل اجتماع ملجل�س الأمن القومي يوم اجلمعة.
وذك���ر م�ش���دران اأن من املمك���ن املوافقة 
عل���ى الق���راح واإعالن���ه قب���ل نهاي���ة �شبتمرب. 
وامل�ش���ادر جميعه���ا مطلع���ة عل���ى امل�ش���ودة 
وطلبت عدم الك�شف ع���ن اأ�شمائها؛ لأن ترامب 

ل يتخذ قرارا ب�شاأنها حتى الآن.
ولفت���ت اإل���ى اأن الهدف من اخلط���ة زيادة 
ال�شغط على طه���ران لكبح براجمها لل�شواريخ 

البالي�شتية ودعمها للمت�شددين.
واأ�ش���ار م�شوؤول كبري يف الإدارة “�شاأ�شميها 
ا�شراتيجي���ة �شامل���ة ل���كل الأن�شط���ة الإيرانية 
ال�شارة: الأمور املالي���ة ودعم الإرهاب وزعزعة 

ال�شتقرار باملنطقة ول�شيما يف �شوريا والعراق 
واليمن”.

واأكد اأن املقرح ي�شتهدف اأي�شا التج�ش�س 
الإلك���روين واأن�شط���ة اأخ���رى ورمب���ا النت�ش���ار 

النووي.
وق���ال م�شوؤول يف اخلدمة واآخر �شابق مطلع 
عل���ى الأمر اإن الق���راح ي�شمل تعزي���ز عمليات 
العرا�س الأمريكية ل�شحنات الأ�شلحة الإيرانية 
مثل تل���ك املتجهة اإلى امل�شلحني احلوثيني يف 

اليم���ن واجلماع���ات الفل�شطينية يف غ���زة واإلى 
�شبه جزيرة �شيناء.

من جانب اآخر، قال من�شق مكافحة الإرهاب 
يف وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة ناث���ان �شيل���ز، 
اإن “اإي���ران ما ت���زال الداعم الأك���رب لالإرهاب يف 

العال”. 
واأكد �شيلز يف جل�شة ا�شتماع للجنة الفرعية 
ملكافحة الإرهاب يف جمل����س النواب الأمريكي، 
عقدت يوم اجلمع���ة الفائت برئا�ش���ة القا�شي 

تدب���و، اأن النظام الإيراين م���ازال الداعم الأكرب 
لالإره���اب يف العال وميار����س ن�شاطاته واأعماله 
املزعزعة لال�شتقرار عرب فيلق القد�س وجماعة 

حزب اهلل اللبناين.
واأ�ش���اف من�شق مكافح���ة الإرهاب يف وزارة 
اخلارجية الأمريكية اأن “النظام الإيراين يتحمل 
امل�شوؤولي���ة عن ت�شعيد املواجهات العديدة يف 
�شوريا والع���راق واليمن والبحرين واأفغان�شتان 

ولبنان”.
النظ���ام  “ه���ذا  اإن  قائ���ال  �شيل���ز  وتاب���ع 
واملجموع���ات الإرهابي���ة التابع���ة ل���ه والقوات 
الت���ي تعم���ل نيابة عن���ه ي�شكل���ون يف كل مكان 
خطرا اإرهابيا”، بح�شب تقرير ن�رشه موقع اللجنة 
الفرعي���ة ملكافح���ة الإرهاب يف جمل����س النواب 

الأمريكي.
الأمريكي  بالكونغر����س  ويق���ول م�رشع���ون 
وم�شوؤولون يف اإدارة الرئي�س دونالد ترامب، اإن 
اإيران ا�شتخدمت الأم���وال املفرج عنها مبوجب 
التف���اق الن���ووي، لدع���م الإره���اب يف اليم���ن 
و�شوري���ا والع���راق، وكذلك تطوي���ر تر�شانتها 
م���ن الأ�شلحة املتط���ورة خ�شو�ش���ا ال�شواريخ، 
فيم���ا العمل ج���ار على مراجعة التف���اق النووي 

والتمهيد لعقوبات موجعة �شد طهران.

واشنطن: طهران ما تزال الداعم األكبر لإلرهاب في العالم

ترامب يدرس استراتيجية أكثر تشددا حيال إيران

  ك�شف �شابط رفيع امل�شتوى يف اجلي�س الإ�رشائيلي عن خطط تل اأبيب يف حال ن�شوب نزاع جديد مع حزب اهلل، مو�شحا اأنه اإذا 
اندل���ع القتال، ف�شت�شعى تل اأبيب لحتالل اأجزاء من الأرا�شي اللبنانية جمددا. وذكرت �شحيفة “جريوزاليم بو�شت” التي نقلت 
ت�رشيح���ات ال�شاب���ط الإ�رشائيلي، من دون اأن تك�شف عن ا�شمه، اأن عنا�رش الفرق���ة 319 الإ�رشائيلية، ومعظمهم من جنود الحتياط 
يوا�شل���ون تدريباته���م على مواجهة حزب اهلل يف اأكرب تدريب يجريه اجلي�س الإ�رشائيلي منذ 20 عاما. ويف اأ�شبوعه الثاين والأخري، 
ي�شهد التدريب انتقال اجلنود من املناورات الدفاعية اإلى حماكاة عمليات هجومية، اعتمادا على معلومات ا�شتخباراتية جمعتها 
اإ�رشائي���ل اأثن���اء مراقبة عملي���ات حزب اهلل داخل �شوريا. واأو�ش���ح ال�شابط الذي ي�شارك يف هذه التدريب���ات، اأن اإ�رشائيل م�شتعدة 
لحتالل اأجزاء من اأرا�شي جنوب لبنان، لكن هذا الحتالل لن ي�شتمر طويال، ح�شب قوله. وتابع اأن الهدف من هذا الحتالل �شيكمن 
يف اإنهاء النزاع امل�شلح خالل اأق�رش فرة زمنية ممكنة، عن طريق تدمري مقدرات احلزب والبنية التحتية التابعة له يف جنوب لبنان. 
وكانت اإ�رشائيل قد �شحبت قواتها من جنوب لبنان بالعام 2000، بعد احتالل ا�شتمر ل�شنوات طويلة ل�رشيط حدودي مب�شاحة 400 

ميل مربع، بذريعة منع وقوع اأي هجمات على البلدات واملزارع �شمال اإ�رشائيل.

اإ�رسائيل تخطط الحتالل اأجزاء من لبنان

• الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب	



حسن علي

يف س��ابقة ع��ى صعي��د ك��رة الي��د 
البحريني��ة، أوقف القامئون للمواجهة 
الودية التي جمع��ت فريقي النجمة 
وباربار مس��اء أم��س األول )اإلثنني( 
اللق��اء عن��د الدقيق��ة 20 م��ن زمن 
الشوط األول بعدما اشتدت األعصاب 

بني العبي الفريقني.
وج��رى اللقاء عى صالة نادي النجمة 
بالجف��ر ال��ذي مل ي��دم إال 20 دقيقة 
فقط بعد ح��دوث احتكاك بني العب 
النجم��ة محمد مرزا، والع��ب باربار 
محم��د حبي��ب، ونت��ج عن��ه إصابة 

األخر يف فمه ونزيفه بالدماء، لتش��تد 
بعدها األعصاب ب��ني العبي الفريقني 
وتدافعهام باأليدي بطريقة غر ودية.

وأوضح أح��د املتواجدي��ن يف الصالة 
ل��� “البالد س��بورت” أن األمور كادت 
تتطور إىل مرحل��ة خطرة، لوال تدخل 
العق��الء من الجهازين الفني واإلداري 
للطرفني إلنهاء املباراة بهدف الحفاظ 
املش��دودة  الالعب��ني  س��المة  ع��ى 

أعصابهم.
وش��اءت الظ��روف أن يش��هد تل��ك 
الحادثة رئيس االتحاد البحريني لكرة 

الي��د عيل عي��ى مبعّية رئي��س نادي 
النجمة وبعض أعضاء مجلس االتحاد 
ون��ادي النجم��ة، إذ ي��أيت تواجد عيل 
عيى يف نادي النجمة ضمن سلس��لة 
الزي��ارات التي يق��وم به��ا يف اآلونة 
األخ��رة لألندية املنضوية تحت مظلة 
اتح��اده، والوقوف عى اس��تعدادات 
وجاهزية الفرق ُقبيل انطالق املوسم 

الريايض.
وأضاف مصدر مقرب من اتحاد اليد، 
أن االتح��اد مل يأخ��ذ ه��ذه الحادثة 
ع��ى محمل الج��د، واعتربه��ا مباراة 

ودية وحامس��ية ضمن استعداداتهام 
للموسم الجديد.

ويذكر أن الفريقني املدججني بالعنارص 
الدولية والخ��ربة يف صفوفهام - أمثال 

اإلخوة جعف��ر وعيل ومحم��ود أبناء 
عبدالقادر ومحم��د حبيب واألخوين 
أحمد ومحمد املقايب يف باربار وحسني 
الصياد واألخوين ع��يل ومحمد مرزا 
ومهدي سعد وحسني بابور يف النجمة 
- بخ��وض التجارب الودي��ة يف الفرتة 
الذي  للموس��م  اس��تعداًدا  الحالي��ة؛ 
س��ينطلق أواخر الشهر الجاري، وقبل 
ذلك س��يكون النجم��ة “حامل لقب 
ال��دوري” مع موع��د مبواجهة غرميه 
التقلي��دي األه��يل يف بطولة الس��وبر 

املستحدثة هذا العام.

مبــاراة ودية بين النجمة وباربار تنتهي بـ“الدم”
البحرينية ال��ي��د  ك���رة  ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  س��اب��ق��ة  ف���ي 

علي مجيد

الوطني  منتخبن��ا  الع��ب  أكد 
الطائرة  للكرة  ونادي داركليب 
محمد يعقوب رغبته يف االنتقال 
لنادي املح��رق وخوض تجربة 
احرتافية محلية جديدة بعدما 
مث��ل “العني��د” يف الس��نوات 
املاضية وقاده لتحقيق العديد 
م��ن اإلنجازات عى املس��توى 

املحيل والخليجي.
يعق��وب يف ترصيح  وأض��اف 
خ��اص ل� “البالد س��بورت” أن 
داركلي��ب تلقى فع��اًل خطاًبا 
رسميًّا من نادي املحرق يطلب 
في��ه خدمات��ه بش��كل دائ��م 
إال أن داركلي��ب مل ي��رد ع��ى 
العرض املحرق��ي، وقام األخر 
بتغي��ر العرض إىل 4 مواس��م 
فقط بصورة ش��فوية، دون أن 
يكشف لنا يعقوب عن املقابل 
لالستفادة من  املطروح  املادي 

خدماته س��واء بشكل دائم أو 
ملدة أربع سنوات.

إدارة  أن  يعق��وب  وأوض��ح 
الن��ادي ال متانع انتقاله بصورة 
مبدئية، إال أن حسم املوضوع 
يحت��اج إىل املزي��د من الوقت 
خصوًص��ا وأن معظ��م أعضاء 
داركليب  ن��ادي  إدارة  مجلس 
خارج البالد وس��يعودون قريًبا 
بش��كل  املوض��وع  ملناقش��ة 
أك��رب والتوّص��ل إىل اتفاق مع 
نادي املح��رق، الفًتا النظر إىل 
الطرفني  ب��ني  املفاوض��ات  أن 
ستدخل بالتأكيد يف مرحلة شد 
وجذب ورمب��ا يطرح داركليب 
تقليل فرتة اإلعارة ملدة موسم 
أو موسمني، مش��ًرا يف الوقت 
ذات��ه ب��أن املحرق متمس��ك 
بالحص��ول ع��ى خدماته ملدة 

أربعة مواسم.

وقال إن انتقاله لناد آخر يعترب 
أم��رًا طبيعيًّا يف زمن االحرتاف، 
حي��ث إن كل الع��ب يتمن��ى 
الحص��ول عى ه��ذه الفرصة، 
مؤك��ًدا حّب��ه وعش��قه لناديه 
الذي ت��رىب في��ه متمنيًّا تفهم 

جامهر العنيد ملوقفه.
يذك��ر أن محمد يعقوب يعترب 
أحد أبرز ض��اريب مركز 4 عى 
له  البحرين وس��بق  مس��توى 
أن حقق م��ع داركليب بطولة 
ال��دوري ألول م��رة يف تاري��خ 
املايض،  قب��ل  املوس��م  النادي 
الخليجي��ة  األندي��ة  وبطول��ة 
بش��هر  بقطر  أقيم��ت  الت��ي 
مارس الع��ام الج��اري 2017، 
وقد خاض تجربة احرتافية مع 
نادي الس��الم الع��امين ببطولة 
أقيمت  التي  العربي��ة  األندية 
بشهر فرباير يف البحرين 2017.

عق��د مس��اء يوم أم��س األول 
الث��اين  التنس��يقي  االجت��امع 
ملبادرة رئيس اتحاد كرة السلة 
س��مو الشيخ عيى بن عيل آل 
خليفة، وذل��ك يف مقر االتحاد 

البحريني لكرة القدم.
وترأس االجت��امع عضو مجلس 
إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة 
املس��ابقات عبدالرضا حقيقي، 
اتحاد  وذلك بحض��ور: ممث��ل 
السلة عضو مجلس اإلدارة سيد 
أنور رشف، وممثل اتحاد الكرة 
الطائ��رة عضو مجل��س اإلدارة 
حسني حامد، فيام اعتذر اتحاد 
اليد عن الحض��ور، واختصايص 
املسابقات باتحاد الكرة محمد 

حسني.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد 
الك��رة عبدالرض��ا حقيق��ي أن 
االجت��امع كان مثمرا، خصوصا 
وأنه الث��اين بعد االجتامع األول 
ال��ذي احتضن��ه اتحاد الس��لة 

بعد مبادرة كرمي��ة من جانب 
س��مو الشيخ عيى بن عيل آل 
خليفة؛ للتنسيق بني االتحادات 
الجامعية األربعة لعدم تضارب 

املباريات.
وق��ال إن اتحاد الك��رة ووفقا 
لتوجيهات رئيس مجلس اإلدارة 
الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة حريص عى املشاركة 

بفاعلية يف ه��ذه االجتامعات، 
والتي تس��هم يف عدم التضارب 
وزيادة التنسيق بني االتحادات، 
مؤك��دا دع��م ومباركة مجلس 

اإلدارة لهذه املبادرات.
وأش��ار حقيقي إىل أن االجتامع 
أوقات  بع��ض  تعدي��ل  ش��هد 
املباري��ات يف دوريات الس��لة 
تض��ارب  لوج��ود  والطائ��رة؛ 

بسيط، مؤكدا أن ذلك جاء بعد 
املشرتكة  الروزنامة  اس��تعراض 

بني االتحادات.
وب��نينَّ أن الج��دول يف انتظ��ار 
مباريات دوري اليد إلضافتها يف 
واستعراض  املشرتكة،  الروزنامة 
جميع املباريات بش��كل دوري 
خالل االجتامعات التي تعقدها 

اللجنة.

أكد رغبته في االنتقال من داركليب

روزنامة مشتركة لعدم التضارب في المباريات

محمــد يعقــوب: المحرق طلبني بشــكل دائم
اتحاد الكرة يحتضن االجتماع التنسيقي الثاني لالتحادات األربعة

حسن علي

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

محمد يعقوب

جانب من االجتماع
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ش��هد رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ى بن عيل بن خليف��ة آل خليفة، 
فوز فريق املحرق عى حس��اب الرفاع 
بنتيج��ة )76/69(، يف املواجه��ة الت��ي 
جمعتهام يوم أم��س، عى صالة اتحاد 
الثانية  اللعبة، ضم��ن افتتاح الجول��ة 

للدور التمهيدي من دوري زين.
ورفع املح��رق بهذا الف��وز رصيده إىل 
)4 نقاط( من انتصاريني متتاليني، فيام 
تلقى الرفاع الخس��ارة األوىل له وبات 

رصيده إىل )3 نقاط(.
وج��اءت املباراة يف مجملها العام مثرة 
ومتقلبة، إذ نج��ح املحرق الذي افتقد 
لالعبيه أحمد حس��ن واالسرتايل ماريك 
بس��بب اإلصابة، م��ن تحويل تأخره يف 

الشوط األول إىل فوز مع النهاية.
وب��دأ الرفاع املباراة بق��وة متمكًنا من 
فرض إيقاع��ه عى الرب��ع األول الذي 
حس��مه لصالحه بنتيج��ة 19/13 بعد 
أن ضغط بش��كل مبكر وأغلق دفاعاته 
بإحكام ليج��رب املحرقاويني عى اعتامد 
خي��ار التصويب من الخ��ارج الذي مل 

يكن موفقا.
وم��ع بداية الربع الث��اين قّلص املحرق 

النتيج��ة إىل 4 نق��اط، غ��ر أّن الرفاع 
رسع��ان ما رف��ع الف��ارق إىل 10 نقاط 
معوال ع��ى التصويب الث��اليث وتواجد 
األمريك كالفن تحت الس��لة، ليحس��م 

الفرتة بواقع 37/33.
وتقّدم املحرق ألول مرة يف الربع الثالث 
عرب ثالثية محمد حس��ن 38/37، تبعها 
عيل عباس بثالثية ثاني��ة 43/39، قبل 
أن يرد عليها الرفاعي حس��ني املوسوي 
بثالثي��ة قّلص بها الفارق لنقطة واحدة 
43/42، ليتبادل بعدها الفريقني سجال 

التس��جيل والتقدم حت��ى نهاية الفرتة 
الت��ي حس��مها املحرق بف��ارق نقطة 

واحدة 51/50.
ويف الرب��ع األخر، واصل املحرق تفوقه 
عى منافس��ه، بفضل تح��ركات جهاد 
أحم��د وتصويب��ات عيل عب��اس وبدر 
جاس��م إىل جان��ب اس��تغالله الفرص 
الس��هلة للتس��جيل الت��ي أتيح��ت له 

ليحسم نتيجة املباراة بواقع  
ويف املواجه��ة األوىل، حق��ق النجم��ة 
انتصاره الثاين عى التوايل عى حس��اب 

البحري��ن بنتيج��ة )106/93(، لرف��ع 
رصي��ده إىل )4 نق��اط(، في��ام من��ي 
البحرين بالخسارة الثانية وصار رصيده 

إىل )2 نقطتني(.
وج��اء ف��وز النجمة مس��تحًقا بعد أن 
س��يطر عى أغلب فرتات اللقاء، وكان 
الفريق املتق��دم يف املباراة منذ البداية 
النهاي��ة متمكن��اً من بس��ط  وحت��ى 

أفضليته املطلقة.
وتقدم النجمة يف الشوط األول بنتيجة 
58/39، إذ ف��از يف الربع األول 28/22 

ويف الثاين 30/17، ثم وس��ع الفارق إىل 
23 نقطة يف الربع الثالث الذي فاز فيه 
28/24، قبل أن يسجل البحرين عودة 
متأخرة ويفوز يف الربع األخر 30/20. 

اليوم لقاءان

تس��تكمل الي��وم )األربع��اء( مباريات 
الجول��ة الثانية بإقام��ة لقاءين، يجمع 
أولهام مدينة عي��ى والنويدرات عند 
الساعة السادسة مساًء، ومن ثم الحالة 
وس��امهيج عند الس��اعة 7:45 مساًء، 

وتقام املباراتان عى صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم. فف��ي اللقاء األول، يبحث 
فريق��ا النويدرات ومدين��ة عيى عن 
اس��تعادة التوازن وتعويض خسارتيهام 
يف الجولة األوىل، إذ خ��ر النويدرات 
أمام املحرق 66/75، فيام سقط مدينة 

عيى أمام املنامة 104/53.
ويس��عى م��درب النوي��درات الرصيب 
دراغان لتثبيت أق��دام فريقه مع فرق 
املقدمة مبجموعته املميزة التي تتكون 
من جواد عبدالله ومحمد بطي وحسن 
مال الل��ه وابراهيم الب��رصي والرصيب 

إليك.
يف املقابل، ي��درك مدرب مدينة عيى 
صالح الح��داد بأن مواجه��ة اليوم لن 
تكون س��هلة عى فريقه، وخصوًصا أنه 
يخ��وض املباراة الثانية ل��ه عى التوايل 

من غر العب محرتف.
ويف املواجه��ة الثانية، ال تب��دو األمور 
صعبة أمام الحالة املنتيش بفوزه األول 
عى األهيل يف تجاوز منافسه سامهيج، 
إذ تعترب املب��اراة يف متناول الربتقايل يف 
ظل الفارق الفن��ي الكبر الذي يفصله 
عن منافس��ه، وملا يضمه من مجموعة 

مميزة من الالعبني.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد انتصار المحرق على الرفاع
النجمة يطيح بالبحرين في افتتاح الجولة 2 ل� ”سالوي زين”

محمد الدرازي
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جانب من لقاء النجمة والبحرين  )تصوير: رسول الحجيري(جانب من لقاء الرفاع والمحرق

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاء المحرق والرفاع

قال الالعب عيى سلامن إنه مل يجدد التعاقد مع نادي البسيتني لتمثيل الفريق األول للكرة الطائرة خالل املوسم 
الريايض املقبل 2018/2017 بعدما مثله يف املوسم املايض.

وأضاف سلامن ل� “البالد سبورت” أنه مازال بصدد انتظار العروض املقدمة له من بعض األندية املحلية لدراستها 
بصورة مستفيضة قبل خوض تجربة جديدة، مشراً إىل أنه سيدرس أفضل العروض املقدمة له الختيار األنسب منها 

متى ما متت مفاوضته بصورة مبارشة، حيث إنه ميلك استغناءه بيده وبإمكانه االنتقال ألي ناد يشاء.
وأضاف سلامن بأن تجربته مع نادي البسيتني يف املوسم املايض كانت جيدة متطلعاً لخوض تجربة جديدة ملواصلة 

املشوار مع الكرة الطائرة.
يذكر أن الالعب عيى سلامن كان قد مثل املنتخبات الوطنية بفرق الفئات العمرية، كام أنه مثل داركليب من 

الفئات حتى الفريق األول قبل أن يتوقف عن اللعب، ثم يحصل عى استغنائه وينتقل لنادي البسيتني يف املوسم املايض.

سلمان: أملك استغنائي ولم أجدد مع البسيتين

  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(

 مؤتمر صحافي 
 NBB لحفل رعاية دوري

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: يعقد االتحاد البحريني لكرة 
 NBB القدم حفل توقيع رعاية بنك البحرين الوطني

لدوري الدرجة األوىل للموسم الريايض 2018-2017، وذلك 
عى هامش مؤمتر صحايف يعقد مساء يوم الثلثاء املقبل 

املوافق 19 سبتمرب الجاري، وذلك يف قاعة املؤمترات مبقر 
االتحاد.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لوسائل اإلعالم املختلفة املحلية 
والخارجية؛ لحضور املؤمتر وتغطية وقائعه.

وسيشهد املؤمتر الصحايف حضور رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة، إضافة إىل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، 
جان كريستوف دوراند.

وسيخصص املؤمتر الصحايف للكشف عن أوجه التعاون يف 
الرعاية بني الطرفني، إضافة إىل اإلجابة عن استفسارات 

ممثيل وسائل اإلعالم.

جان كريستوف دوراند الشيخ علي بن خليفة

عيسى سلمان

 البحرين تشارك بـ 3 ألعاب 
في اآلسياد المغلقة

ضاحية السيف 
- اللجنة األوملبية 
البحرينية: يغادر 

البالد صباح 
اليوم متوجها إىل 

العاصمة الرتكامنية 
“عشق آباد” الفوج 

األول من البعثة 
البحرينية املشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت املغلقة التي 

ستقام هناك يف الفرتة من 17 حتى 27 سبتمرب الجاري.  
ويرتأس وفد البحرين يف هذه الدورة رئيس االتحاد البحريني للفروسية 

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، ويضم الوفد   األمني العام املساعد 
للمجلس األعى للشباب والرياضة امني عام اللجنة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر، كام يضم الوفد أفراد الفوج األول الذي سيغادر اليوم، 
وهم: مدير البعثة فواز صالح شمسان - مدير العالقات الدولية والعربية 
فجر جاسم – مادن الوناس إداريا – محمد لوري مرافقا صحافيا - محمد 

الرمييل مصورا تلفزيونيا – عيل الحلواجي مصورا فوتوغرافيا، وتشامبان 
بينيت طبيبا للبعثة. وستشارك مملكة البحرين يف هذه الدورة بثالث 

ألعاب هي الجو جيتسو – التايكوانددو واملصارعة، حيث سيكون منتحب 
الجوجيتسو ضمن الفوج األول الذي سيغادر اليوم، ويضم املنتخب كال 

من أحمد جناحي إداريا – رضا منفردي – مدربا – أما الالعبون، فهم: عيل 
إبراهيمي – محمد أبوادريس –أحمد منصور – ونجاد القصيبي وعيل 

سينا منفردي. 

عبدالرحمن عسكر سمو الشيخ فيصل بن راشد

البالد سبورت

تجرى اليوم )األربعاء( قرعة 
التصفيات اآلسيوية لكرة اليد 

للرجال والتي ستحتضنها كوريا 
الجنوبية 2018 واملؤهلة لنهائيات 

كأس العامل واملقرر إقامتها يف أملانيا 
والدمنارك 2019.

وستحتضن عاصمة كوريا 
الجنوبية )سيئول( مراسم القرعة 

للمنتخبات املشاركة واملقدر 

عددها 15 منتخًبا وهي: البحرين، 
كوريا الجنوبية، السعودية، 

اإلمارات، قطر، عامن، الصني، 
اليابان، العراق، أسرتاليا، نيوزلندا، 

الهند، بنغالديش، أوزبكستان.
وبحسب نظام البطولة، فإن 

املنتخبات املشاركة سيتم توزيعها 
إىل 4 مجموعات، يتأهل األول 

والثاين من كل مجموعة إىل 

الدور الرئييس، حيث سيتم توزيع 
الفرق إىل مجموعتني وتلعب كل 
مجموعة بنظام الدوري من دور 

واحد يتأهل األول والثاين إىل الدور 
قبل النهايئ، بحيث يلعب األول 

مع الثاين ثم التأهل للنهايئ، بينام 
بقية الفرق تلعب عى املراكز 

األخرى.
وستكون كوريا هي البلد 

املستضيف للتصفيات اآلسيوية 
وذلك من 20 حتى 31 يناير 

من العام املقبل، بعدما 
كانت البحرين هي املنظمة 

واملستضيفة للتصفيات يف 
النسختني األخرتني والتي 

خرج فيها املنتخبني القطري 
والبحريني باملركزين األول 

والثاين.

الـــيـــوم قــرعــة الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة لــكــرة الــيــد

حرض ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة حفل ختام بطولة 
العامل للرجل الحديدي الذي أقيم يف 

قاعة املؤمترات الكربى مبدينة تشاتانوغا 
األمركية وسط حضور كبر شمل 
العديد من املسؤولني واملتسابقني 

وأعضاء الفرق املشاركة ووسائل اإلعالم 
املحلية والعاملية. وأكد سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة أن الفريق 
البحريني استطاع أن يحقق الهدف 
املهم الذي رسمه للمشاركة يف هذه 
البطولة، بعد أن ترك انطباعاً مميزاً 

لدى الجميع مبدى التطور الحاصل يف 
هذه الرياضة خصوصا، والرياضات 

عموما، وليؤكد مكانة الريايض 
البحريني املنافس يف أهم وأقوى 

املحافل الدولية. وقال سموه: “إننا 
ماضون يف الرتويج للمملكة من خالل 
املشاركة يف أبرز املحافل والتجمعات 

الرياضية التي تحظى بانتشار واسع 
يف مختلف بلدان العامل، ليكون اسم 

البحرين حارضاً بقوة يف البطوالت 
العاملية، ولتتجه أعني الجامهر ووسائل 
اإلعالم نحو اإلنجازات التنموية الكبرة 

التي حققتها اململكة يف ظل العهد 
الزاهر لعاهل البالد جاللة امللك حمد 
بن عيى آل خليفة مبا يسهم يف إبراز 

الصورة الحضارية املرشقة عنها”.
وأعرب سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن تقديره لنتائج فريق 

البحرين للتحمل 13 املرشفة يف بطولة 
العامل للرجل الحديدي، وذلك بعد 
تربع الفريق عى عرش البطولة يف 

فئتي الرجال والنساء للمحرتفني بعد 
فوز املتسابقة دانييال ريف واملتسابق 

خافير غوميز ببطولة العامل، رافعني 
بذلك اسم مملكة البحرين عالياً يف 

هذا التجمع الريايض املهم.
وأشاد سموه باملشاركة اإليجابية 

ألعضاء الوفد البحريني يف بطولة العامل 
للرجل الحديدي والنتائج التي حققوها 

خالل السباق، معرباً عن تقديره 
لجهودهم املبذولة يف اإلعداد والتحضر 

للبطولة لرفع راية البحرين وتعزيز 
موقعها يف هذه الرياضية، ومؤكداً 

سموه مواصلة تقديم الدعم والرعاية 
للرياضيني البحرينيني كافة مبا ميكنهم 

من إبراز قدراتهم وإمكاناتهم.
وتكون أعضاء الوفد البحريني الذين 
شاركوا يف البطولة برعاية ودعم من 
سموه من املتسابقني: فئة الرجال: 

خالد بوعالي، وحمد املنصوري، وجاسم 
البستيك. إضافة إىل فريق السيدات 

املكون من: مريم تريك، ورنا العلوي، 
والشيخة هناء بنت حمد بن أحمد آل 

خليفة.

فيصل بن راشد: تتويج 
الجهود واإلعداد

من جانبه، أعرب رئيس االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 

فيصل بن راشد آل خليفة عن فخره 
واعتزازه باإلنجاز الذي حققه سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف 

بطولة العامل للرجل الحديدي، وقال إن 
النتيجة جاءت تتويجاً ملجهوداته طوال 
الفرتة املاضية يف اإلعداد والتحضر لهذا 
املحفل الريايض العاملي، إذ عمل سموه 
بجد عى إعداد وتهيئة نفسه للبطولة 

من خالل خوضه تدريبات قوية ليكون 
جاهزاً للمنافسة، وكام تابعنا عى الرغم 

من صعوبة السباق وقوة املنافسة، 
إال أن سموه كان يف املوعد واستطاع 

أن يستغل خربته يف هذه الرياضة 
الصعبة لتحقيق مركز متقدم، مشراً 

إىل أن إنجاز سموه محل تقدير واعتزاز 
الرياضيني كافة يف مملكة البحرين.

صقر بن سلمان: إنجاز إداري 
وميداني

من جانبه، أكد رئيس االتحاد البحريني 
للرتايثلون الشيخ صقر بن سلامن آل 
خليفة أن إنجازات سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يف املجال الريايض 
مل تقترص عى العمل اإلداري وتطوير 

منظومة العمل، بل استطاع أن يسجل 
اسمه بأحرف من ذهب يف سجالت 
األبطال الرياضيني باململكة، ليقود 
سموه مسرة الشباب والرياضة يف 

املكاتب وميدان املنافسة، مشراً إىل 
أن الرياضة البحرينية تسر باالتجاه 

الصحيح تحت قيادة سموه نحو املزيد 
من التطور واالرتقاء.

ناصر بن حمد لدى حضوره حفل الختام

الفريق البحريني حقق أهدافه وماضون في الترويج للمملكة
ن��اص��ر ب��ن ح��م��د ب��ع��د إن��ج��از ال��رج��ل ال��ح��دي��د ف��ي ت��ش��ات��ان��وغ��ا:

تشاتانوغا           المكتب اإلعالمي
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حفل��ت الجول��ة األوىل دوري بنك 
البحري��ن الوطن��ي NBB ألندي��ة 
الدرج��ة األوىل لكرة الق��دم بإثارة 

كبرية.
وج��اءت نتائج الجول��ة كاآليت: فوز 
الش��باب عىل االتح��اد )0-1(، فوز 
الرف��اع ع��ىل األه��ي )0-3(، ف��وز 
املالكي��ة عىل الرفاع الرشقي )5-2(، 
ف��وز النجمة ع��ىل املنام��ة )2-1(، 

وفوز املحرق عىل الحد )2-0(.
وميكن القول إن معظ��م النتائج مل 
تك��ن متوقع��ة، وج��اءت متفاوتة، 
خصوص��ا ع��ىل مس��توى األرق��ام 

املسجلة.
الش��باب تجاوز االتحاد بصعوبة يف 

لقاء الوافدين الجديدين، وخطف 3 
نقاط مثينة ستعطيه انطالقة جيدة، 
ع��ىل عكس االتحاد ال��ذي مل يوفق 
يف املب��اراة ولو بحصد نقطة وحيدة 
عىل رغم ضياع الفرص التي سنحت 

له.
وسجل الرفاع فوزا وظهورا الفتا عىل 
األه��ي، إذ ظهر “الس��اوي” بأداء 
ممي��ز عرب س��يطرته ع��ىل املباراة، 
ومس��تغال األداء الباهت ل� “النسور 
الصفراء” الذي شكل عالمة تعجب 

كبرية.
أما حامل اللقب يف نس��خة املوسم 
املايض فريق املالكية، ورغم تخلفه 
يف النتيج��ة أم��ام الرشق��ي، إال أنه 

عاد بقوة ورضب بخاس��ية أكد بها 
نواي��اه الجادة يف اس��تمرار نتائجه 

اإليجابية.
النجمة قلب تأخره، أما حامل لقب 
كأس املل��ك وكأس الس��وبر فري��ق 
املنام��ة، واس��تطاع أن يخ��رج من 
اللق��اء بنتيجة الف��وز ظافرا بثالث 

نقاط مهمة يف بداية املشوار.

أما املح��رق، فقد كس��ب “ديريب” 
املحرق بج��دارة حينا تجاوز الحد 
بهدفني، وبأداء أفضل ما ظهر عليه 

الحد الذي تأثر بكثري من العوامل.
وم��ن املتوقع أن تحظ��ى الجوالت 
املقبلة بندية أك��رب؛ للظفر بالنقاط 
والس��عي إم��ا لتعزي��ز املوقف أو 

تعديله.

إثارة كبي��رة بنتائج متفاوتة ف��ي ضربة البداية
NBB البالد س��بورت” يس��تعرض الجولة األولى لدوري“

أحمد مهدي

)تصوير: رسول الحجيري( من لقاءات الجولة األولى  

العب الجولة

المحرق والحد األبرز جماهيريا
“تحت 21”: مرهون األبرز

األهلي واثنان أساسيان!

الطرد األول لقائد االتحاد

هل تأثر الحد بالعشرة؟

رصد لمدربي المنتخبات

المرة األولى

استطاع محرتف النجمة، النيجريي أوتيش، أن يكون نجا 
للجولة األوىل. وساهم أوتيش يف فوز فريقه عىل املنامة، بعد 

أن سجل هدفني من رضبتي جزاء.
وظهر أوتيش بشكل جيد عرب مساندته الكبرية لفريقه يف 

الخط األمامي، سواء بتحركاته أو بفنياته املتعددة، والتي قاد 
بها فريقه إىل الحصول عىل رضبتي جزاء وحولها شخصيا إىل 

هدفني.
وأوتيش ليس بغريب عىل املالعب املحلية، وسبق له التألق 
رفقة الحد يف مواسم ماضية، وسيكون تعزيزا جيدا ومها 

للنجمة متى ما واصل أداءه بهذا التميز.

شهدت مباراة املحرق والحد يف الجولة األوىل حضورا جاهرييا 
بارزا. وحرضت رابطتا الناديني إىل االستاد الوطني، وجلست 

جاهري الحد ميني املنصة، واملحرق يسار املنصة.
وكان حضور جاهري املحرق أكرب والفتا يف هذه الجولة عىل 

وجه التحديد أيضا، والتي احتفلت مع العبيها بعد نهاية 
املباراة بالفوز األول.

وعىل صعيد متصل، فإن جمهور بطل دوري املوسم املايض 
فريق املالكية كان بارزا أيضا، خصوصا مع تعليق اليافطات يف 

لقاء الرفاع الرشقي عىل استاد مدينة خليفة.

كان العب فريق الرفاع محمد مرهون األبرز عىل مستوى 
الالعبني تحت 21 عاما، والذين شاركوا يف الجولة األوىل من 
الدوري. يأيت ذلك وسط قرار اتحاد الكرة مبشاركة الالعبني 

تحت 21 عاما بشكل تدريجي يف الدوري.
وظهر مرهون بصورة مميزة والفتة للغاية يف لقاء األهي، وكان 

عامال مساعدا عىل تحقيق الفوز العريض ل� “الساوي”.
ويعترب مرهون من العنارص الشابة البارزة سواء مع منتخب 
الشباب سابقا، أو مع املنتخب األوملبي حاليا، ويعد إضافة 

جيدة للرفاع بعد انتقاله املوسم املايض قادما من سرتة.
من جهة أخرى، كان نادي املحرق الوحيد الذي مل يرشك أي 

العب تحت 21 عاما يف هذه الجولة.

فريق األهي ظهر بصورة باهتة خالل 
الجولة األوىل، وعجز عن التهديف 

وتقديم أداء جيد أيضا. وميكن 
القول إن ذلك يرجع لعديد من 

األمور، أبرزها رحيل عدد من 
الالعبني املؤثرين عن صفوف 

الفريق، بعد عدم التجديد معهم، 
عالوة عىل عامل عدم االستقرار الفني 

الذي عاناه الفريق األصفر املوسم املايض، ومازالت آثاره 
ممتدة إىل املوسم الحايل. ويقود الفريق حاليا املدرب الجزائري 

عبدالقادر بهلول، والذي يسعى للتكيف مع صفوف الفريق 
والتعرف عىل إمكاناته بشكل أفضل، خصوصا وأنه تعرض 

للخسارة يف الجولة األوىل التي لعب فيها  العبون فقط كانوا 
يرتددون عىل تشكيلة الفريق األساسية املوسم املايض! وهم: 
الحارس أحمد مشيمع، الالعبان مهدي طرادة وجاسم الشيخ.

تعرض قائد فريق االتحاد سيد محمد عباس لحالة الطرد األوىل يف 
دورينا لهذا املوسم. وجاء حصول الالعب سيد محمد عباس عىل 
البطاقة الحمراء بشكل مبارش يف مباراة فريقه أمام الشباب عىل 

االستاد الوطني.
وأشهرت البطاقة الحمراء من جانب حكم الساحة إساعيل 

حبيب، بعد تدخل الالعب القوي عىل العب الشباب.

فريق الحد مل يظهر بصورته املعهودة يف الجولة األوىل، وبدا تأثر 
“التسونامي” بالغيابات التي ألقت بظاللها عىل تشكيلة املدرب 

الوطني خالد تاج، والذي تسلم مهام اإلدارة الفنية خلفا للمدرب 
محمد الشمالن الذي انتقل إىل تدريب املنامة.

والالعبون العرشة الذين لعبوا يف صفوف الحد املوسم املايض 
2016/2017 وانتقلوا إىل أندية مختلفة هذا املوسم هم: إبراهيم 

العبيديل )املحرق(، سيد محمد عدنان ومسعود قمرب )املنامة(، 
راشد الحوطي )الرفاع(، األردين محمد الداود )الرمثا األردين(، 

النيجريي دايو )الدوري املاليزي(، النيجريي أوروك ومحمد 
عبدالعزيز )الرفاع الرشقي(، نواف الخالدي )األهي(.

وبال شك، فإن الجهاز الفني للحد سيعكف عىل التكيف مع هذه 
الظروف، ومحاولة العودة ملسار النتائج اإليجابية يف الجوالت املقبلة.

شهدت الجولة األوىل حضور مدريب 
املنتخبات الوطنية عىل هامش 

املباريات. وذلك لرصد ومتابعة مختلف 
الالعبني يف مختلف املنتخبات، والسعي 

لضم عنارص جديدة إن وجدت.
وتواجد املدرب التشييك للمنتخب 

األول مريوسالف سكوب، وكذلك املدرب 
التونيس للمنتخب األوملبي سمري شام، 

إضافة إىل املدرب الوطني ملنتخب 
الشباب محمد املقلة.

حرض مقيم الحكام املحي صالح 
العبايس للمرة األوىل منافسات دوري 

الدرجة األوىل، وذلك كمراقب للمباراة 
ومقيم لحكام لقاء املالكية مع الرفاع 
الرشقي. ويعترب العبايس من الوجوه 

التحكيمية الدولية السابقة، والذي اتجه 
حاليا ملهمة أخرى، وتواجد يف املوسم 

املايض كمقيم للحكام يف مباريات 
الدرجة الثانية.

أوتشي

)تصوير: أحمد علي( جمهور المحرق في لقاء الحد  

)تصوير: جعفر علي( فريق الحد  

قائد االتحاد يتوسط طاقم التحكيم في مباراة فريقه

النجمة يعزي

رفع العبو فريق النجمة قبل مباراة املنامة يافطة تعزية بوفاة 
املشجع حمد عبدالله جاسم.

وكتب عىل اليافطة )ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
وجاهري ومنتسبي نادي النجمة الريايض فقيدهم الغايل عميد 

املشجعني حمد عبدالله جاسم(.

يافطة التعزية

صالح العباسي

سكوب

الرفاعي مرهون خالل لقاء األهلي

16 عدد األهداف التي س��جلت يف الجولة األوىل كانت 16 
هدفا، ومبعدل 3.2 أهداف لكل مباراة، وهو معدل ممتاز قياس��ا 

إىل الجولة األوىل وانطالق املوسم.

5 أكرب عدد من األهداف التي س��جلت يف مرمى فريق واحد 
خ��الل الجول��ة األوىل، وكانت يف مرم��ى حارس الرف��اع الرشقي 

إبراهيم لطف الله خالل لقاء املالكية.

3 ع��دد الف��رق التي مل تنجح يف هز الش��باك خ��الل الجولة 
األوىل، وهي فرق: االتحاد، األهي والحد، حيث تعرضت جميعها 

للخسارة يف بداية مشوار الدوري.

إحصاءات



الن��واب  مجل��س  عض��و  أش��اد 
عبدالحمي��د النج��ار ورئيس االتحاد 
الري��ايض لألمن الع��ام عضو مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي لفن��ون 
القت��ال املختلط��ة BMMAF خالد 
عبدالعزيز الخياط، مبنافسات دوري 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
االتحاد  رئي��س  والرياضة،  للش��باب 
الرئيس  الق��وى،  أللعاب  البحرين��ي 
الفخ��ري لالتح��اد البحريني لرياضة 
ذوي اإلعاق��ة، الخام��س لكرة القدم 
للصاالت للمراكز الش��بابية واألندية 
غ��ر املنضوية يف االتح��اد البحريني 
لكرة القدم ولذوي اإلعاقة والفتيات، 
والذي يقام حاليا ع��ىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية تحت شعار #ملتقى 
األجي��ال، ويس��تمر حت��ى الس��ابع 
عرش من س��بتمرب الح��ايل، وبتنظيم 
من وزارة شؤون الش��باب والرياضة 
بالتعاون مع املكتب اإلعالمي لسمو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيىس آل 

خليفة.
وقال النجار: “إن مبادرة الدوري تعترب 
فكرة رائدة وناجح��ة بكل املقاييس 
والت��ي منح��ت الش��باب البحريني 
فرص��ة إلب��راز طاقاته��م وقدراتهم، 
والذي يع��ود بالفائ��دة الكبرة عىل 
تطوير مس��توياتهم وظهور املواهب 
واملميزين الذي ميكن االستفادة منهم 
عىل مس��توى املنتخب الوطني لكرة 
القدم الصاالت، كام أن لهذه املبادرة 
دور فّع��ال يف تعزي��ز أوارص األخوة 

بني املش��اركني وتعزز مبدأ الوطنية، 
ك��ام أنه يتعدى ذل��ك ليصل إىل حد 
دع��م فئ��ة ذوي اإلعاقة املامرس��ني 
للعبة كرة الق��دم، وهذا ما مييز هذا 
الحدث عن غره بع��دد من امليزات 
الهادف��ة إليص��ال رس��ائل مجتمعية 
كب��رة يف معناها للجمي��ع”، مضيفا 
أن هذه املبادرة نابعة من فكر سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي 
يتمتع ببعد إيجايب سيساهم يف تطور 
وارتق��اء القط��اع الش��بايب والريايض 

باململكة.
من جهته، أعرب خال��د الخياط عن 
س��عادته الكبرة مببادرة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بإقامة هذا 
الدوري، الذي يجس��د إحدى الرؤى 
الثاقب��ة لس��موه الحتضان الش��باب 

ورعايتهم ودعمهم وصقل موهبتهم 
عىل الجانب الريايض مبا يحقق لهذا 
الجانب االستمرارية ومزيد من النمو 

واالرتقاء، ال��ذي ينعكس بدوره عىل 
تطور املس��توى السيام يف اللعبة هذا 
الحدث، مؤكدا أن سموه مل يدخر أي 

جه��د يف تحقيق الدميوم��ة التنموية 
بقط��اع الش��باب والرياض��ة، والذي 
يجس��د رؤية القي��ادة الرش��يدة يف 

رعاية ودعم هذا القطاع الحيوي.
وقال الخي��اط: “إن املتاب��ع لدوري 
خالد بن حمد يج��د أن هناك أرقام 
وإحصائي��ات تؤكد ع��ىل نجاح هذا 
الريايض”، مش��يدا  امللتقى الش��بايب 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  بجه��ود 
والرياض��ة برئاس��ة هش��ام الجودر، 
الت��ي وضعت نص��ب عينيه��ا إبراز 
املنافس��ات، مثمن��ا يف الوق��ت ذاته 
جهود أعضاء اللجان العاملة باللجنة 
املنظمة إلخراج الحدث يف أبهى حلة 
مبا يليق بالرعاية الكرمية للدوري من 
قبل سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 

خليفة.

النجار والخياط يشيدان بعطاء خالد بن حمد لدعم الشباب والرياضة 
لدى حضورهما في منافسات الدوري وزيارتهما معرض الصور

اللجنة اإلعالمية       دوري خالد بن حمد

 النجار والخياط لدى زيارتهما معرض الصور الخاص بالدوري

سند يعبر للنهائي  المحرق يعبر جدحفص 

حضور جماهيري اليوم مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع 

بابا نجم مباراة سند وابوقوة

النجومية إلى علي عبدالرسول

نجح فريق مركز شباب سند من العبور للمباراة النهايئ، إثر 
تغلبه عىل حساب فريق مركز شباب ابوقوة بنتيجة 5 أهداف 
مقابل 3 أهداف، يف املباراة التي جمعت الفريقني يوم أمس، 

ضمن مباريات الدور قبل النهايئ بالنسخة الخامسة لدوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات لكرة 
القدم الصاالت. سجل أهداف سند قائده رائد بابا “هاتريك” 

يف الدقيقة 9 و10 و20، حسن عبدالعزيز يف الدقيقة 14 
وأحمد سهيل يف الدقيقة 27، فيام سجل أهداف ابوقوة محمد 

صادق يف الدقيقة 11 و26 وجعفر عباس يف الدقيقة 30.

عاد قائد فريق مركز شباب سند رائد بابا من جديد ليحرز 
جائزة أفضل العب يف مباراة فريقه أمام فريق مركز شباب 

ابوقوة، والتي انتهت لسند بخمسة أهداف مقابل ثالثة 
أهداف، ضمن منافسات دور نصف النهايئ لدوري خالد بن 

حمد. ويأيت حصول بابا عىل هذه الجائزة نظر املستوى الالفت 
الذي قاد من خاللها فريقه لتحقيق انتصار مثني مهد له الدرب 

لبلوغ نهايئ دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية.

حصد العب مركز شباب املحرق والعب منتخبنا الوطني لكرة 
القدم داخل الصاالت عيل عبدالرسول نجومية لقاء فريقه 
ومركز شباب جدحفص بعدما قدم مباراة متميزة وكان له 
التأثر الكبر يف نتيجة املباراة بتسجيله لثالثية “هاتريك” 

منحت فريقه بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
وعرب عبدالرسول عن سعادته بوصول فريقه للمباراة النهائية، 

مؤكدا أنه جاء بصعوبة بالغة وبعد مشوار حافل بالكثر 
من املطبات يف ظل قوة الفرق والخصوم التي واجهها، 

وقال عبدالرسول إن فوز فريقه يف املباراة جاء بكل جدارة 
واستحقاق عىل خصم قوي جدا يتميز بالرسعة والحيوية 

والنشاط نظرا لصغر أعامر العبيه، وأضاف “سنستعد بكل قوة 
للمباراة النهائية وتنتظرنا مهمة صعبة جدا أمام منافس يتمتع 

بخربة العبيه بتواجد مجموعة جيدة من الالعبني”.

من مباراة سند وابوقوة في نصف النهائي

 رائد بابا يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

 عبدالرسول يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

“علواني” جدحفص يلحق بـ”قصاب” سلماباد

نجح العب مركز شباب جدحفص عيل العلواين يف هز شباك 
املحرق مرتني ليلحق بالعب مركز شباب سلامباد حسني عيل 
القصاب يف صدارة الهدافني بعدما رفع رصيده إىل 16 هدف 

وهو العدد ذاته للقصاب، وميلك العلواين فرصة االنفراد 
بالصدارة خصوصا أنه سيخوض مباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع مع فريقه ضد فريق ابوقوة اليوم األربعاء، ويف حال 
نجح العلواين يف هز الشباك فإنه سيظفر بلقب هداف الدوري 

يف نسخة هذا العام.

علي العلواني العب جدحفص
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بعد مباراة مثرة ورسيعة نجح 
مركز شباب املحرق يف عبور خصمه 
مركز شباب جدحفص بعدما هزمه 
6 أهداف مقابل 4 ليخطف بطاقة 

التأهل للمباراة النهائية ويرضب 
موعدا ساخنا مع مركز شباب سند 
يف اليوم الختامي يوم األحد القادم.
قدم الفريقني مباراة ممتعة ومثرة 

مليئة بالندية ومتيزت برسعتها 
خصوصا مع التكافؤ الكبر يف 
املستوى الفني الذي برز به 

الالعبني، وتعترب هذه املباراة من 
أفضل وأقوى وأمتع املباريات التي 

شهدتها النسخة الخامسة من دوري 
خالد بن حمد نظرا للجانب الفني 
والتكتييك املمتع الذي سيطر عىل 

مجرياتها ومن جانب الفريقني.

وانهى املحرق الشوط األول متقدما 

بأربعة أهداف لهدفني، وبلغت 

اإلثارة ذروتها يف الشوط الثاين مع 

الضغط الهجومي الذي قدمه العبو 

جدحفص وحسمت خربة املحرق 

نتيجة املباراة لصالحهم يف ظل 

التألق الواضح لالعبيه خصوصا 
الالعب السعودي عبدالعزيز العلوي 

املسجل كمقيم مع فريقه، وسجل 
أهداف املحرق عيل عبدالرسول 
ثالثية “هاتريك”، ويارس حسن 

إسامعيل وجاسم الجنب وعبدالعزيز 
العلوي، فيام سجل أهداف 

جدحفص عيل العلواين وحسني 
القصاب مناصفة بينهام ولكل منهام 

هدفني.
وشهدت املباراة إهدار املحرق 

لركلتي جزاء من ال�10 أمنار بعدما 
وصلت أخطاء خصمه جدحفص إىل 

6 أخطاء، وتصدى القائم األمين لركلة 
عيل عبدالرسول، فيام نجح حارس 

جدحفص سيد حسن محمود لركلة 
جاسم الجنب الثانية.

ُتقام اليوم األربعاء مباريات 
تحديد املركزين الثالث 

والرابع بجميع املسابقات 
ضمن دوري خالد بن حمد 

الخامس لكرة القدم للصاالت 
وذلك عىل صالة مدينة خليفة 
الرياضية مبدينة عيىس، فعند 
الخامسة عرصاً سيلعب فريقا 

العطاء مع األمل لتحديد 
املركزين الثالث والرابع 

لدوري الفتيات، بعد أن 
كان الفريقان قد خرجا من 
نصف النهايئ إثر الخسارة 

عىل فريقي اإلرصار واإلرادة 
اللذان صعدا للنهايئ، وعند 

السادسة ستقام مباراة تحديد 
املراكز بالنسبة لدوري ذوي 

اإلعاقة، وسيتواجه فريقا الصم 
وجمعية الصم بعد أن خرج 

الفريقان من نصف النهايئ إثر 

الخروج عىل يد فريقا النهايئ 
اإلعاقة الحركية واألوملبياد 

الخاص، بينام يف الساعة 
السابعة سيلتقي أبوقوة مع 
جدحفص يف مباراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع 
لدوري املراكز الشبابية، وكان 

الفريقان قد خرسا فرصة 
الوصول للنهائية إثر الهزمية 

من سند واملحرق.

شهدت مبارايت الدور نصف النهايئ حضورا 
جامهرياً جيداً، وتركز الحضور يف املباراة 

األوىل بني مركز شباب سند وخصمه ابوقوة، 
إذ شهدنا مؤازرة واضحة ومسموعة، يف حني 
غابت هذه املؤازرة عن املباراة الثانية، ومن 

املتوقع أن نشهد يف اليوم الختامي حضورا 
أكرب ومكثفا يف ظل تواجد املباريات النهائية 

الثالث إىل جانب العمل الكبر من اللجنة 
املنظمة لتواجد الجامهر، والسحب عىل 

سيارة يف اليوم الختامي.

 جانب من مباراة المحرق مع جدحفص

حضور جماهيري 
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)وكاالت(:  يبدأ ريال مدريد االس��باين، 
بطل آخر س��نتني و 12 مرة يف تاريخه 
)رقم قيايس(، حمل��ة الدفاع عن لقبه 
يف دوري ابط��ال اوروبا لك��رة القدم، 
ابوي��ل نيقوس��يا القربيص  مس��تضيفاً 
املتواضع، وباحثاً عن العودة اىل س��كة 
االنتص��ارات بعد تعادل��ني يف الدوري 

املحيل.
ورضب ري��ال مدري��د بقوة املوس��م 
املايض عندما الحق بيوفنتوس االيطايل 
هزمية كربى يف النه��ايئ )1-4(، محرزا 
لقبه الثالث يف آخر 4 س��نوات، والثاين 
ع��ى التوايل مع مدرب��ه الفرنيس زين 

الدين زيدان.
لك��ن الفريق املليك اخف��ق حتى االن 
يف بدايت��ه يف الليغ��ا، فتعادل مرتني يف 
ث��اث مباريات مع فالنس��يا وليفانتي 
املتواضع ليخلف بفارق اربع نقاط عن 
غرميه برش��لونة، وذلك يف ظل ايقاف 

نجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو.
ف��رة  الن��ادر يف  “تقش��فه”  وبرغ��م 
االنتق��االت الصيفية وانتع��اش خزنته 
ب�75 مليون ي��ورو )90 مليون دوالر( 
ج��راء التخ��يل ع��ن املهاج��م الفارو 
مورات��ا وصان��ع االلع��اب الكولومبي 
الربازييل  والظهري  رودريغي��ز  خاميس 
دانيلو، يبقى فريق العاصمة مرش��حا 
قويا لاحتف��اظ بلقبه مرة ثالثة تواليا، 
وه��و انجاز مل يتحق��ق منذ 1976 مع 
باي��رن ميونيخ االمل��اين. وبعد مواجهة 
فري��ق العاصمة الق��ربيص عى ملعب 

س��انتياغو برنابيو، سيكون ريال مدعوا 
ملواجهتني ناريتني يف املجموعة الثامنة، 
االنكليزي وبوروس��يا  توتنه��ام  أم��ام 
دورمتوند االملاين الذي سبقه اىل صدارة 

املجموعة املوسم املايض.
وق��ال زي��دان ال��ذي اراح يف مب��اراة 
ليفانتي االخ��رية صانع العابه الكروايت 
لوكا مودريتش: “لن أحدث ثورة يف ما 
أريد القيام به، بس��بب مباراة واحدة 
س��يئة. اثق به��ذا الفري��ق ويجب ان 

نلعب افضل، ال يشء أكرث من ذلك”.
ويس��تقبل ري��ال مج��ددا رونال��دو، 
أفض��ل الع��ب يف العامل، ال��ذي اوقف 
لخمس مباريات بس��بب دفعه الحكم 
خال لقاء ذهاب الكأس الس��وبر ضد 
برش��لونة، وذلك يف ظل غياب املهاجم 
االخر الفرنيس كريم بنزمية املصاب يف 

مباراة ليفانتي.
ورضب رونالدو بقوة يف املوسم املايض، 
اذ اس��تفاد من سياس��ة زيدان الراحة 
العبيه، فس��جل 10 اه��داف بدءا من 

ربع النهايئ.
ويف املجموع��ة عينها، يش��هد ملعب 
وميب��يل مواجه��ة قوي��ة ب��ني توتنهام 
االنكليزي وبوروس��يا دورمتوند االملاين، 
حي��ث يأم��ل الفري��ق اللن��دين وضع 
حد لنتائجه الس��يئة ع��ى أرضه، بعد 
خسارته أمام تشليس 2-1 وتعادله مع 

برينيل 1-1 يف الدوري املحيل.
واضط��ر توتنهام لانتق��ال اىل ملعب 
وميبيل حتى اعادة بناء ملعبه الجديد 

وايت هارت الين.
وخ��اض توتنهام 12 مب��اراة يف وميبيل 
بعد إع��ادة تجديده، ففاز مرتني فقط 

وخرس 8 مرات.
يف املقاب��ل، تأل��ق فريق ش��ال لندن 
عى ملعبه القدي��م وايت هارت الين 
يف الدوري، عندما ح��ل وصيفا بفضل 
انتصارات��ه ال���17 يف 19 مب��اراة عى 

ارضه.
لك��ن مدرب��ه االرجنتيني ماوريس��يو 
بوكيتين��و قال “ال نش��كو من يشء يف 

وميبيل. اعتقد بأن االمر متعلق بنا”.
ب��دوره، يع��ود دورمتون��د الذي خرس 

جناحه الفرنيس الشاب عثان دميبييل 
لربش��لونة مقاب��ل صفقة قياس��ية، اىل 

حيث تلقى اصعب هزمية يف تاريخه.
فقبل ث��وان من نهاية مواجهة مواطنه 
بايرن ميونيخ يف نه��ايئ دوري االبطال 
2013، س��جل الهولن��دي اريني روبن 

هدف الفوز للفريق البافاري )2-1(.
ين��وي  السادس��ة،  املجموع��ة  ويف   
مانشس��ر س��يتي االنكلي��زي متابعة 
زخمه املحيل، عندم��ا يحل ضيفا عى 
فينورد روترادم بط��ل هولندا والعائد 

اىل املسابقة بعد غياب 15 عاما.
وسحق فريق املدرب االسباين جوسيب 

غوارديوال ليفربول -5صفر يف “الربميري 
لي��غ” الس��بت، حي��ث تأل��ق جناحه 

البلجييك كيفن دي بروين.
ملي��ون جني��ه  وأنف��ق س��يتي 200 
اس��رليني )264 مليون دوالر( لتدعيم 
خطوط��ه، وخصوص��ا دفاع��ه، بع��د 
خروج��ه يف دور ال�16 املوس��م املايض 

أمام موناكو الفرنيس.
وق��ال دي بروي��ن للصح��ف املحلية 
“الشبان القادمون ميلكون قوة جسدية 
ورسعة كبرية. يجعلون امللعب واس��عا 
وهذا يصعب االمر عى باقي االندية”.
يف املقابل، يغيب عن تش��كيلة املدرب 

جيوفاين فان برونكهورس��ت الدمناريك 
نيوكاي يورغنسون )26 عاما(، هداف 
 32 يف  هدف��ا   21( امل��ايض  ال��دوري 
مباراة(، بع��د اصابة عضلية تعرض لها 
خال الفوز عى هرياكليس 2-4 نهاية 

االسبوع.
ويف املجموع��ة عينه��ا، يح��ل ناب��ويل 
دانيتس��ك  ش��اختار  ع��ى  االيط��ايل 

االوكراين.
يبح��ث  الخامس��ة،  املجموع��ة  ويف 
دور  اىل  تأه��ل  ال��ذي  ليفرب��ول 
املجموع��ات عى حس��اب هوفنهايم 
االمل��اين، عن تعويض رسيع لخس��ارته 
املذلة امام مانشسر سيتي يف الدوري 
املحيل، عندما يستقبل اشبيلية االسباين 

عى ملعب انفيلد.
وقبل خاسية س��يتي، حقق ليفربول 
املت��وج بلق��ب املس��ابقة األوروبية 5 
مرات آخرها يف 2005، بداية جيدة يف 
ظل تفاهم امل��ري محمد صاح مع 
والس��نغايل  فريمينو  روبرتو  الربازي��يل 
س��اديو ماني��ه، وذل��ك برغ��م غياب 
الربازييل االخر فيليب��ي كوتينيو الذي 

فشل انتقاله اىل برشلونة.
ويلع��ب يف الخامس��ة ايض��ا ماريبور 
الس��لوفيني م��ع س��بارتاك موس��كو 

الرويس.
 – ويف املجموعة السابعة، يحل موناكو 
الفرنيس ضيف��ا عى اليبزي��غ االملاين، 
ويس��تقبل بورتو الربتغ��ايل عى ارضه 

بشيكتاش الريك.

ريال يستهل مشوار المسابقة المفضلة  

)وكاالت(: ي��رى ماي��كل باالك، 
نج��م بايرن ميونيخ وتش��يليس 
الس��ابق، أن ريال مدريد حامل 
لق��ب دوري أبط��ال أوروبا يف 
العام��ني املاضيني، هو املرش��ح 
األبرز للتتوي��ج بالبطولة للمرة 

الثالثة عى التوايل.
وقال باالك، يف تريحات ملوقع 
سبورت 1 “بالتأكيد ريال مدريد 
ه��و مقياس لجميع األش��ياء يف 
التي  النجاحات  الراهن،  الوقت 
تحقق��ت يف امل��ايض القري��ب 

تتحدث عن نفسها”.
وأضاف ب��االك “حت��ى باريس 
س��ان جريمان بجميع الصفقات 
الت��ي عقده��ا ليس مس��تعًدا 
للعب به��ذا املس��توى، إال أنه 
بالبطولة،  للفوز  مرش��ًحا  يبقى 
وقد أرسل إش��ارة العام املايض 

بأنه ميكنه فعلها”.
وتابع قائد أملانيا السابق “لكن 
عى الورق، ريال مدريد ال يزال 
أفضل املرش��حني للفوز بدوري 

األبطال”.

وعن توقعات كارلو أنش��يلويت، 
املدي��ر الفني لباي��رن ميونيخ، 
بالف��وز ب��دوري األبط��ال هذا 
الع��ام، أوضح باالك “أس��تطيع 
أن أتفه��م أمنيات��ه، هو مدرب 
لفري��ق كب��ري، ومطال��ب دامئًا 

بالفوز يف دوري األبطال”.
وأتم “أنش��يلويت م��درب ميتلك 
الخربة، وحق��ق نجاحات كبرية 
مع مختل��ف األندي��ة ويعرف 
كيفية الف��وز يف دوري األبطال، 

سرنى ما سيحدث يف النهاية”.

مارك��و  كش��ف  )وكاالت(: 
أسينس��يو، نج��م فري��ق ري��ال 
الفرنيس  مقارنة  اإلسباين،  مدريد 
زين الدي��ن زيدان، املدير الفني 
ليونيل  باألرجنتيني  ل��ه  للمليك، 
مييس، أيقون��ة الغريم التقليدي 

برشلونة.
وق��ال أسينس��يو، يف تريحات 
ملحط��ة كوبيه “زي��دان معجب 
للغاي��ة بقدمي الي��رسى، أخربين 
أنه مل ير قدًما مثل التي امتلكها 

منذ ظهور ليونيل مييس”.

وأضاف الدويل اإلس��باين “ظللت 
متعجًبا قلي��ًا، ألن مييس قطعة 

فريدة من العبي كرة القدم”.
وبسؤاله عن رأيه يف انتقال نيار 
دا سيلفا من برشلونة إىل باريس 
س��ان جريمان، أجاب أسينس��يو 
أن مغادرت��ه جدران  “أعتقدن��ا 

الفريق الكتالوين أمر غريب”.
وأتم ماركو أسينس��يو تريحاته 
بقوله “النجم الربازييل نيار كان 
العًبا مه��اً لربش��لونة، ولكن مل 
يتمكنوا من الحفاظ عليه، وهذا 

بدا غريًبا قلي��ًا”. ويقدم ماركو 
أسينسيو، مستويات الفتة للغاية 
مع ريال مدريد، وس��جل هدفني 

يف برشلونة خال مبارايت السوبر 
أغس��طس  منتص��ف  اإلس��باين 

املايض.

)وكاالت(: كش��فت تقارير إخبارية، 
أم��س الثاث��اء، أن أتلتيك��و مدريد 
اإلسباين، سيربم صفقة املهاجم دييجو 

كوستا، خال األيام القليلة املقبلة.
وأش��ارت صحيف��ة  )م��اركا(، إىل أن 
تش��يليس اإلنجليزي وافق أخريا عى 
الدخ��ول يف مفاوضات بش��أن قيمة 
صفقة بيع دييجو كوس��تا بعد رفض 
طويل، وبعدما اشرط عودة الاعب 
إىل صفوف البلوز، بعد 3 أش��هر من 

العطات يف الربازيل.
وأضافت الصحيفة أن تش��يليس كان 
يفك��ر يف ف��رض غرام��ة مالية عى 
كوس��تا وإجب��اره عى الت��درب مع 
الفريق الرديف، ولكن متسك الاعب 
مبوقفه املتمثل يف عدم العودة لحني 

التوصل التفاق.
وأدت مفاوضات وكيل أعال كوستا 
م��ع الن��ادي اإلنجلي��زي، إىل تحول 

موقف األخري، وم��ن املتوقع أن يتم 
التوص��ل التفاق ب��ني الناديني مطلع 

األسبوع املقبل.

ويواص��ل الفريقان، العمل عى إمتام 
الصفقة التي تبلغ قيمتها 60 مليون 
يورو، ليصبح كوس��تا أغى العب يف 
ولكن  بانك��وس،  الروخ��ي  تاري��خ 

يتبقى تحديد قيمة املتغريات.
ورفض كوس��تا، االنضام إىل الفريق 
العطل��ة  نهاي��ة  بع��د  اإلنجلي��زي 
الصيفي��ة، بعدم��ا أش��ارت تقاري��ر 
إخباري��ة أن أنطوني��و كونتي مدرب 
تش��يليس، أخطره عرب رس��الة نصية 

برضورة البحث عن فريق آخر.
ولن يتمكن أتلتيكو مدريد، من قيد 
الاعب حتى فرة االنتقاالت الشتوية 
املقبلة، مبوجب العقوبة التي فرضها 
علي��ه االتحاد ال��دويل لك��رة القدم 

)الفيفا(. 

باالك يتغزل    

ميسي الجديد  

كوستا ينتصر على تشيلسي  

)وكاالت(: حدد سام أالردايس، مدرب كريستال باالس السابق، موقفه من 
إمكانية عودته للنادي اللندين، بعد إقالة فرانك دي بوير، عقب 4 مباريات 

فقط عى انطاق املوسم الجديد.
وأقال باالس، دي بوير يوم اإلثنني، بعد أسوأ بداية للفريق يف دوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وأكد أالردايس، الذي قاد باالس للنجاة من الهبوط املوسم املايض قبل 

استقالته يف مايو املايض، أنه تحدث إىل ستيف باريش رئيس النادي، لكنه 
قال إنه “ليس مستعدا”.

وأضاف أالردايس، يف تريحات لشبكة سكاي سبورتس “لن أشعر بالراحة 
إذا حصلت عى وظيفة مدرب باالس.. استمتع بحيايت كثريا”.

وتابع “تحدثت إىل ستيف باريش هذا املساء وقلت له إنني لست مستعدا 
للعودة”.

وأوضح “مل يعرض عيل الوظيفة.. لقد سألني فقط حول أفكاري وقلت له 
إنني يف هذه اللحظة لن أرغب يف العودة”.

ووفقا لوسائل إعام بريطانية، سيتوىل روي هودجسون مدرب إنجلرا 
السابق قيادة باالس، خلفا لدي بوير قبل استضافة ساوثهامبتون يف الدوري 

يوم السبت القادم. ويقبع باالس يف قاع الرتيب، بعد أربع هزائم متتالية 
بدون أن يسجل أي هدف.

(وكاالت(: أبدى ماركو فاسوين، املدير العام لنادي ميان اإليطايل، أسفه 
تجاه تريحات مينو رايوال، وكيل أعال جيانلويجي دوناروما، حارس 

مرمى الروسونريي.
وقال رايوال، إنه ال يؤمن مبرشوع امليان مشكًكا يف عودة الفريق صاحب 

ال�7 ألقاب بدوري أبطال أوروبا إىل سابق عهده.
ورد فاسوين، عى رايوال عرب صحيفة “كوريريي ديلو سبورت” اإليطالية: 

“رايوال يقول إنه ال يثق يف مرشوع امليان، وهذا يؤسفني”.
وأضاف: “هذا فكره منذ أبريل املايض، رشحت له مرشوع الفريق وخططنا 

عى مستوى السنوات ال�4 أو ال�5 املقبلة، ولكن ال يزال لديه شكوك”.
وتابع: “ولكني سعيد باختيار دوناروما البقاء معنا، فهذا يعني أنه يؤمن 

مبرشوعنا”.

أالردايس يحدد موقفه  

مشروع ميالن    

ريال يواجه ابويل في مهمة بالمتناول 

مايكل باالك

ماركو أسينسيو

دييجو كوستا

ماريبور- س موسكو

شاختار- نابولي
فينوورد- م سيتي

بورتو- بشكتاش

توتنهام- دورتموند

ليفربول- اشبيليه

اليبزغ- موناكو

ر مدريد- ابويل
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“موتر سيتي” تكشف عن شاحنات هينو الفئة 500 المحسنة
اأطلق���ت �رشك���ة موتر�ش���يتي، الوكيل 
مملك���ة  يف  هين���و  ل�شاحن���ات  احل����رشي 
البحري���ن، الن�شخة املحدثة م���ن �شاحنات 
هين���و الفئ���ة 500، وذل���ك خ���الل حف���ل 
اإطالق ح�رشي اأقيم لكب���ار ال�شخ�شيات يف 
فن���دق اخلليج، ح�رشه نخبة من اأهم العمالء 
وم�ش���وؤويل االإدارة العلي���ا يف �رشكتي هينو 

موتورز وموتر�شيتي.  
وتدم���ج الفئ���ة 500 املعدل���ة، والتي 
تق���ود م�ش���رة �شاحن���ات هينو نح���و جيل 
جدي���د م���ن التقني���ات، ب���ن العدي���د من 
الت���ي مت  االأنظم���ة اجلدي���دة واملبتك���رة 
الو�ش���ول اإليها خ���الل عملي���ات التطوير 
التح�شين���ات  ه���ذه  وت���رز  والت�شني���ع. 
النوعية فل�شف���ة هينو الرئي�ش���ة الرامية؛ 
لتعزي���ز اأداء كل جزء م���ن ال�شاحنة، ف�شالً 
عن حت�ش���ن دقة التجميع واجلودة الكلية 
للمنتج. وي�شتند ت�شمي���م جميع �شاحنات 
هينو بالدرجة االأولى على مفاهيم اجلودة 

واملتانة واالعتمادية.
ل�رشك���ة  االأول  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 
“يتمي���ز  جمي���دي:  بيج���ان  موتر�شيت���ي 
الهيكل امُلح�ّش���ن ل�شاحنات هينو مب�شاحة 

اأك���ر للتخزي���ن، ف�شالً عن زي���ادة م�شاحة 
احلمول���ة، وهو م���ا يعزز م���ن قدرتها على 
اللوج�شتي���ة املختلفة  تلبية االحتياج���ات 
للعمالء. ونعمل يف موتر�شيتي على تقدمي 
اأف�ش���ل امل�شتوي���ات م���ن خدم���ة الزبائن 

وذلك من خالل مرافقنا املو�شعة واملحدثة 
للخدم���ة وال�شيانة يف املعام���ر، وفريقنا 
املكون من اأمهر الفنين واملتخ�ش�شن 
يف تقدمي املعلومات كافة ب�شاأن تقنيات 
هينو لعمالئن���ا الكرام؛ ليتمتع���وا بتجربة 

قيادة مريحة واآمنة”.
وتع���د هينو اإح���دى ال����رشكات التابعة 
ل�رشك���ة تويوتا موت���ور كوربوري�شن، حيث 
متث���ل ال�رشك���ة االأم يف ال�ش���وق العاملي���ة 
اخلفي���ف  النق���ل  و�شاحن���ات  للحاف���الت 

واملتو�شط والثقيل. ويف مملكة البحرين، 
تعت���ر هين���و اأول عالم���ة جتاري���ة يابانية 
تط���رح حم���ركات مطابق���ة ملعاي���ر يورو 
3 لالنبعاث���ات وناقل حرك���ة اأوتوماتيكي 

بالكامل يف �رشيحة النقل اخلفيف.

“الوطني” يمنح “مكافحة السرطان” 10 آالف دينار

“ألبا” تعقد ورشة عمل “كل قائد... فنان”

قدم بن���ك البحرين الوطن���ي دعما جلمعية 
البحري���ن ملكافح���ة ال�رشط���ان مببل���غ 10.000 
دين���ار كجزء م���ن م�شوؤوليت���ه االجتماعية �شمن 

برنامج الهبات والترعات للعام 2017. 
و�شلم رئي�س تنفيذي – اخلدمات امل�رشفية 
واملوؤ�ش�ش���ات  التجاري���ة  وال����رشكات  لالأف���راد 
ال�شغ���رة واملتو�شطة ببن���ك البحرين الوطني 
عبدالعزيز االأحمد، رئي����س جمل�س اإدارة جمعية 
البحري���ن ملكافحة ال�رشط���ان عبدالرحمن فخرو، 
�شي���ك الدع���م باملق���ر الرئي�س للبن���ك الكائن 

باملنامة. 
ح����رش مرا�ش���م ت�شلي���م الدع���م اأم���ن ال�رش 
باجلمعي���ة اأحم���د  النواخ���ذة، وع�ش���و الهيئ���ة 
االإدارية ورئي�س جلن���ة م�شاعدة املر�شى مرمي 
ف���دا، واأمن ال�رش ملجل����س اإدارة بن���ك البحرين 

الوطني نا�رش حممد.  

وا�شل���ت �رشك���ة اأملني���وم البحري���ن )األبا( 
وتطوي���ر  تنمي���ة  عل���ى  بالرتكي���ز  جهوده���ا 
املوظف���ن كاأولوية اأولى م���ن اأجل دفع عجلة 
النم���و امل�شتقبلي لل�رشكة من خ���الل تنظيمها 
ور�ش���ة عمل حول كت���اب “كل قائ���د .. فنان” 
الأع�شاء الهيئ���ة التنفيذي���ة واالإدارية بتاريخ 

10 �شبتمر 2017 بنادي األبا.
مت تق���دمي ور�شة العمل م���ن جانب موؤلف 
الكت���اب ماي���كل اأومايل، والذي �شل���ط ال�شوء 
عل���ى اأوج���ه ال�شب���ه ب���ن امله���ارات الفني���ة 

والقيادية. 
ويعتر موؤل���ف الكتاب اأوم���ايل من اأ�شهر 
اخلراء يف جمال امل���وارد الب�رشية، حيث يتمتع 
بخ���رة تزيد عن 25 عاماً يف هذا املجال، وعمل 
يف العدي���د م���ن املنا�شب القيادي���ة يف �رشكة 
“هي جروب اآند مر�رش” اال�شت�شارية. كما عمل 
اأومايل اأ�شت���اذاً يف جامعة كولورادو وكولومبيا 
لالأعمال، وهو حا�شل عل���ى �شهادة الدكتوراه 

من جامعة فاندربلت.
و�رشح الرئي�س التنفيذي تيم موري، قائالً 

“مع ت�شغيل خط ال�شه���ر ال�شاد�س، �شت�شبح 
األب���ا اأك���ر م�شه���ر لالأملني���وم ذي موقع واحد 
يف الع���امل. وال�شك اأن مهم���ة اإدارة �رشكة كرى 
ذات ع���دد كبر م���ن املوظف���ن ك�رشك���ة األبا 
تتطلب مهارات فنية خا�شة لتحقيق االأ�شلوب 
القي���ادي الناجح والفع���ال. واأعتقد باأن ور�شة 
العم���ل ه���ذه �شت�شاع���د القيادي���ن احلالين 
واملحتمل���ن بال�رشك���ة عل���ى القي���ام بدورهم 
القي���ادي واالإبداعي، مم���ا ي�ش���ع ال�رشكة على 

طريق النجاح”.

“اإلرسالية” تجري فحًصا لعمال “بواليدس”

“ميدوي” تكرِّم موظف الشهر 

اأجرى م�شت�شفى االإر�شالية االأمركية 
ب�رشك���ة  العم���ال  لفئ���ة  �شحي���اً  فح�ش���اً 
بواليد����س ملق���اوالت البن���اء كج���زء من 
مبادرة التوعية املجتمعية، وقد ا�شتفاد 
م���ن هذا الفح�س اأكرث من ثالثمئة عامل، 
و�شم���ل الفح�س قيا�س ال���وزن والطول 
وح�شاب كتلة اجل�شم، اإ�شافة اإلى قيا�س 

�شغظ الدم، وقيا�س ال�شكر يف الدم.
كم���ا ����رشَّح مدي���ر العالق���ات العامة 
ب���اأن  ط���رادة  عل���ي  املجتم���ع  وخدم���ة 
“امل�شت�شف���ى يف خدم���ة املجتم���ع من���ذ 
اأم���د بعي���د، ون�شع���ى لتق���دمي خدماتنا 
للجميع، خ�شو�ش���ا الفئة الكادحة وذوي 

االحتياجات اخلا�شة”.

�شلَّ���م الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة 
مي���دوي خالد االأمن ال�شه���ادة واجلائزة 
التقديرية اإل���ى موظف فرع ميدوي �شار 
كي�شتاال فادال ال���ذي فاز بلقب املوظف 

املثايل ل�شهر �شبتمر. 
ال�شه���ر  موظ���ف  اختي���ار  اأن  يذك���ر 
ياأت���ي لتفاني���ه يف اأعمال���ه وا�شتع���داده 

الدائ���م للعط���اء حتت خمتل���ف الظروف 
والتحديات وقيام���ه بجميع املهام التي 
اأنيطت به بكل كف���اءة واقتدار، ويهدف 
التك���رمي اإلى ت�شجي���ع العاملن بال�رشكة 
عل���ى ب���ذل املزيد م���ن اجلهد؛ م���ن اأجل 
حت�ش���ن وتطوير اأدائه���م الذي ينعك�س 

اإيجاباً على االأداء العام لل�رشكة.
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    لأول م���رة تظه���ر �لنجم���ة لو�ص���ي ب�صخ�صي���ة �ملر�أة 
�ل�صعيدية و�حلاكمة و�لناهية يف م�صل�صل “�لبيت �لكبري”، 
حي���ث تقوم ب���درو �لرجل و�مل���ر�أة يف وقت و�ح���د من خالل 
�صخ�صيته���ا �لقوي���ة �صم���ن �لأح���د�ث، ول ميك���ن لأحد �أن 

ير�جعه���ا ف���ى كلمتها بع���د �ي ق���ر�ر تتخذه، وم���ن �ملقرر 
ت�صوير �لعمل 20 �صبتمرب �جلاري بعد �نتهاء �ملخرج حممد 
�لنقلي م���ن معاينة �أماكن �لت�صوي���ر و�لديكور�ت �لرئي�صة 
للعمل، ويعر�ض �مل�صل�صل خارج �ل�صباق �لرم�صاين �ملقبل. 
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مسافات

فيلم الرعب IT يتصدر 
إيـــرادات السينمــا 

ت�ص����در فيل����م �لرع����ب �جلديد 
�إي����ر�د�ت �ل�صينم����ا يف �أم����ريكا   IT
�ل�صمالي����ة حمقق����ا 117.2 ملي����ون 
بي����ل  بطول����ة  و�لفيل����م  دولر. 
�صكار�صج����ارد وجيدي����ن ليربه����ري 

ومن �إخر�ج �أندري�ض مو�صيتي.
وج����اء يف �ملركز �لث����اين �لفيلم 
�لرومان�صي �لكوميدي �جلديد هوم 
�أجني حمققا ت�صع����ة ماليني دولر. 
و�لفيل����م بطول����ة ري����ز ويذر�صبون 
ون����ات وول����ف ومايكل �ص����ني ومن 

�إخر�ج هايل مري�ض-�صري.

وتر�جع فيلم �حلركة �لكوميدي 
ذ� هيتمانز ب����ودي غارد من �ملركز 
ه����ذ�  �لثال����ث  �ملرك����ز  �إل����ى  �لأول 
�لأ�صبوع حمققا �إير�د�ت بلغت 4.9 

ماليني دولر.
و�لفيلم بطولة ري����ان رينولدز 
وغ����اري  جاك�ص����ون  و�صاموي����ل 
�أولدمان وم����ن �إخر�ج باتريك هيوز. 
�أنابي����ل:  �لرع����ب  فيل����م  وتر�ج����ع 
كريي�ص����ن م����ن �ملركز �لث����اين �إلى 
�ملركز �لر�بع ه����ذ� �لأ�صبوع حمققا 

�أربعة ماليني دولر.

�أوتو  و�لفيل����م بطولة مري�ن����د� 
و�أنتوين لبالي����ا و�إخر�ج ديفيد �إف. 
�صاندب����رج. وج����اء �لفيل����م �لدر�مي 
وين����د ريف����ر يف �ملرك����ز �خلام�����ض 
مرت�جع����ا عن �ملرك����ز �لثالث �لذي 

�حتل����ه �لأ�صب����وع �ملا�ص����ي حمقق����ا 
�إير�د�ت بلغت 3.2 ماليني دولر.

ريرن  و�لفيل����م بطولة جريم����ي 
و�إليز�بيث �أول�صن ومن �إخر�ج تيلور 

�صرييد�ن.

“دبي السينمائي” يقدم فيلمين عربيين لمسابقة “غولدن غلوب”

�أعل���ن مهرج���ان دب���ي �ل�صينمائ���ي �لدويل ع���ن تقدميه 
للفيلم���ني �ملميزين “ربي���ع” للمخرج فات�ص���ي بولغورجيان 
و”مولنا” للمخ���رج جمدي �أحمد، لر�بط���ة هوليوود لل�صحافة 
�لأجنبي���ة يف لو�ض �أجنلو����ض للرت�صح مل�صابق���ة �أف�صل فيلم 
�أجنبي خالل �لدورة �ل�75 حلفل جو�ئز غولدن غلوب �ل�صنوي.

و�صيقام �حلدث يوم 21 �صبتمرب 2017 يف لو�ض �أجنلو�ض 
و�ل���ذي �صي�صهد تقدمي فيلم �لدر�ما �للبناين “ربيع” للمخرج 
فات�ض بولغورجيان و�لفيلم �مل�رصي “مولنا” للمخرج �مل�رصي 

جمدي �أحمد، لأع�صاء ر�بطة هوليوود لل�صحافة �لأجنبية.
ويع���د فيلم “ربي���ع” هو �لعم���ل �لرو�ئ���ي �لأول للمخرج 
و�لكات���ب �للبن���اين، فات����ض بولغورجيان. وقد حظ���ي �لفيلم 
�ل���ذي نال ��صتح�صان كب���ري، بدعم من مبادرة م���ا بعد �لإنتاج 
“�إجناز” م���ن مهرجان دبي �ل�صينمائي، كما ح�صل على جائزة 
�مله���ر يف مهرجان دب���ي �ل�صينمائي �لدويل �لع���ام �ملا�صي، 
وح�صد جائ���زة يف مهرجان كان �ل�صينمائي يف وقت �صابق من 

هذ� �لعام، وتلقى �إ�صارة خا�صة يف مهرجان بول �ل�صينمائي.
يحكي �لفيلم ع���ن ربيع وهو �صاب �رصير، يعي�ض يف قرية 
�صغ���رية يف لبنان. يغن���ي يف جوقة، ويحّرر وثائ���ق بلغة بريل 
للمكفوف���ني و�صيلة للعي�ض. تنهار حيات���ه عندما يقّدم طلباً 
للح�صول على ج���و�ز �صفر، ويكت�صف باأن هويته �لتي يحملها 

طول حيات���ه مزيفة. �أما �لعر�ض �لث���اين فهو للمخرج �مل�رصي 
جمدي �أحمد عل���ي، �ملبني على �لرو�ية �لأك���ر مبيعاً للكاتب 
�مل����رصي �إبر�هي���م عي�ص���ى. ي���دور �لفيلم حول رحل���ة �صعود 
تب���دو ُمعتادة ل�صيخ �صغري يف م�صجد حكومي، من جمّرد �إمامة 
�مل�صلني �إل���ى د�عية تلفزيوين �صهري ميل���ك حق “�لفتوى” 
�لتي يتلقاها �ملالي���ني بالإعجاب جلر�أته يف �خلروج قليالً عن 
�ملاأل���وف يف جمتمع متاأثر بدع���اوى �لت�صّدد. يجد �ل�صيخ حامت 
)عم���رو �صعد( نف�صه يف �صبكة م���ن �ل�رص�عات �ملعّقدة، عندما 
ت�صاب���ك يف م�صاأل���ة ح�صا�صة، فاإنه عليه �إيج���اد و�صيلة لإحد�ث 

ثقب يف مناخ من �لنفاق و�خلوف.
وقال رئي�ض �ملهرجان عبد �حلميد جمعة: “تعاين �لأفالم 
�لعربي���ة من �لع���رت�ف �لدويل ب�صكل عام رغ���م وجود �لعديد 
من �لأعم���ال �ل�صينمائية �لعربية �لتي نالت ��صتح�صان �لنّقاد 
يف �ملهرجان���ات م���ن ح���ول �لع���امل. وي�صاع���د �ع���رت�ف ر�بطة 
هوليوود لل�صحافة �لأجنبي���ة بالفيلم �لعربي على دفع تقدم 
�ملو�ه���ب و�ل�صينم���ا �لعربية ب�صكل ملح���وظ، ويعزز ذلك من 
ح�صورها يف �ل�صاح���ات �لعاملية. و�لفيلمان �مل�صاركان، ربيع 
ومولن���ا، مقنعان و�أ�صيالن مبقايي�ض عاملي���ة وي�صتحقان �أن 
يعر�صا �أم���ام جمهور �أو�صع. نحن ن�صك���ر �لر�بطة على دعمهم 
�ملتو��ص���ل، فال�صينم���ا �لعربي���ة تتقدم بخط���ى مت�صارعة مع 

�لدعم �لذي تلقاه من خالل تلك �ملبادر�ت.” 

عودة “يا أني 
يا بطة” نهاية 
األسبوع

نظ���ر� للنج���اح �جلماه���ريي �لكب���ري للم�رصحي���ة 
�لبحرينية �لكوميدية “يا �أين يا بطة” و�لنجاح يف عيد 
�ل�صح���ى �ملا�صي وبطلب من �جلمه���ور، قرر فريق 
عمل �عادة عر����ض �مل�رصحية يومي �خلمي�ض و�جلمعة 
14 و15 �صبتمرب �حلايل يف مدر�صة عبد�لرحمن كانو 
�لدولية. �مل�رصحية من تاأليف و�إخر�ج ح�صن �ل�صكايف 
ومتثي���ل �صامي ر�صد�ن ومن���ى �لروبي وح�صن حممد 
وجعف���ر �ل�صاري. وه���ي م�رصحية كوميدي���ة �جتماعية 
تطرح �لكثري من �لق�صايا �لتي ن�صاهدها يف �ملجتمع، 

وتتط���رق ملجموع���ة م���ن �ل�صقاط���ات �لجتماعي���ة 
وق�صاي���ا �ملو�ط���ن. �مل�رصحي���ة من مكي���اج �ملبدعة 
�صديق���ة �لن�ص���اري و�لإ�ص���اءة و�ل�ص���وت: حمم���د 
�ملدوب، منفذ �إ�صاءة �صوت : جعفر �ملرخي م�صاعد 
خم���رج: ح�صني م�صعود مدير �إنتاج: �صادق �ل�صعباين 
مدي���ر مبيعات: جعفر �ل�صق���اي من�صق �إعالمي: حممد 
�أحم���د م�صاعد �إنت���اج: �صامي �لب���الدي �إد�رة �لنتاج: 
جعف���ر �لبناي، حممود �لبن���اي، حممد مرهون، ح�صني 
�لإ�ص���كايف منظمي قاعة �لعر����ض: �أحمد �لأ�صد، �صيد 
ح�ص���ن �ملو�صوي، عب���د�هلل ر�ص���د�ن، يو�صف ر�صد�ن 

�إنتاج فرمي بوك�ض لالإنتاج �لفني 2017.

حتدث����ت �لكاتب����ة �لدكت����ورة هت����ون �أج����و�د �لفا�صي وهي 
�أ�صتاذة م�صاركة يف تاريخ �ملر�أة، ق�صم �ل�صوؤون �لدولية، جامعة 

قطر دكتور�ه من جامعة مان�ص�صرت بربيطانيا.
ومهتمة بق�صايا �ملر�أة �ملعا�رصة و�لإ�صالح �ملدين و�ل�صاأن 
�لعام �ل�صعودي عن زيارتها موؤخر� للبحرين يف عمودها بالزميلة 
�لريا�����ض يف عطل����ة عيد �ل�صح����ى وكتبت مق����ال خفيف لطيف 
منا�ص����ب للعي����د ول�صفريات����ه �لق�ص����رية ولحتفالتن����ا �لعائلية 
و�صارك����ت �إياه مع قر�ئها وكتبت: “ه����ي جتربة �ل�صياحة �لربية 
يف �لو�ص����ول �إلى �لدول �لقريبة، و�لبحري����ن هي �لأقرب يف هذ� 
�ل�صي����اق. ومل يكن �ختي����ار �لبحرين جلوها يف ه����ذ� �حلر �لقائظ 
و�لرطوبة �لتي تعو�ض ع����ن �لأمطار �ل�صماوية، و�إمنا لال�صتمتاع 
بلق����اء �لأحب����ة من �لو�لدي����ن و�لأق����ارب، وكثري م����ن �لأ�صدقاء، 
وكان����ت �لفر�صة �صانحة لالأطف����ال وقد بلغو� �صن����اً يعون فيها 
�لتاريخ و�حل�ص����ارة �أن ن�رصكهم يف رحالت تاريخية �أثرية خفيفة 

تعّمق فهمهم لتاريخ �جلزيرة �لعربية”.
و��صاف����ت هتون: “وقد �أتيحت لن����ا زيارة عدد من معاملها 

�جلميلة �لتي ت�صري �إلى �أن �لبحرين تعمل على ��صتثمار موقعها 
�لتاريخ����ي �لفريد باعتبارها قلب مملك����ة وح�صارة دملون �لتي 
تعود �أ�صطورياً �إلى خم�ص����ة �آلف �صنة وتاريخياً �إلى �أربعة �آلف، 
ممثل����ة �لعم����ق �لتاريخ����ي ل�����رصق �جلزي����رة �لعربي����ة يف مو�ردها 
�خلا�ص����ة وعالقاته����ا �لو��صع����ة يف كل �لجتاه����ات م����ع مر�ك����ز 
�حل�صار�ت �لعريقة �لقدمية. فقامت با�صتثمار تاريخها �لقدمي 
وت�صجي����ل قلع����ة �لبحرين على قائمة �ليون�صك����و ملو�قع �لرت�ث 
�لعامل����ي، كموقع تو�ترت عليه �حل�ص����ار�ت منذ دملون و�نتهاء 

بالع�رص �حلديث”.
ت�صيف: “كم����ا ��صتثمرت تاريخها �حلدي����ث وتوثيق مهنة 
�ل�صي����د بت�صجيل م�ص����ار �للوؤلوؤ �صمن قائم����ة �ليون�صكو للرت�ث 
�لإن�ص����اين �لعاملي و�لذي ميت����د على طول جزي����رة �ملحرق مار�ً 
بامل�صائد و�لأ�ص����و�ق وجمال�ض �لطو��صني وبي����وت كبار �لتجار 
و�ل�صاح����ات �لعام����ة و�ملقاه����ي و�ملد�ب�ض وقلع����ة بوماهر حتى 
ي�ص����ل �إلى �جلهة �ملقابلة من �جلزي����رة ومر�كز �لت�صدير و�لذي 
�ص����وف يكتمل ج����زوؤه �لأول يف 2018 عند ت����ويل جزيرة �ملحرق 

عا�صم����ة �لثقافة �لإ�صالمية. وقد ��صتمتعنا ببدء �صباحنا بفطور 
�صعبي بحريني يف “زعفر�ن” بدعوة كرمية من معيدتي �ل�صابقة 
طالب����ة �لدكت����ور�ة فاطم����ة عل����ي. ويوث����ق متح����ف �لبحرين كل 
�ملو�ق����ع �لتاريخية يف جزر �لبحرين بكل حرفية و�أناقة وت�صميم 

فني يو�زي �ملحتوى �لفريد”.
منها  متنوعة  جت��ارب  حتمل  زي��ار�ت��ن��ا  كانت   “ وكتبت: 
�لإيجابي ومنها ما يحتاج �إلى لفت �نتباه �لقائمني على �لآثار. 

فوجدنا  و�لإج���از�ت،  �لعيد  فرتة  خالل  زيار�تنا  كانت  فقد 
�لفرتة  �لتي زرناها مقفلة خالل هذه  من �ملو�قع  �أن عدد�ً 
ما  ت�صتثمر  �أن  �لبحرين  وعلى  �لفر�صة  علينا  ف��ّوت  مم��ا 
�لثنني،  زرناها  فقد  �لبحرين،  قلعة  منها  �صياحياً،  لديها 
�لتي تتيح  �ل�صماعات  �إقفال متحفها وكل  فكان هو يوم 

�للوؤلوؤ  م�صار  زيارتنا  ولدى  متوقفة.  �لذ�تي  �لإر�صاد 
يوم  �ل�صباح  فرتة  خالل  مغلقة  �ملو�قع  كل  كانت 
فقد  علي،  ب��ن  عي�صى  �ل�صيخ  بيت  ع��د�  م��ا  ث��الث��اء 
حاولنا زيارة بيت جم�صري، بيت �صيادي، و�ملكتبة 

عذ�ري  عني  موقع  �أم��ا  ج��دوى.  بال  �خلليفية 
من  تخرج  �لتي  �حللوة  �لعيون  �أق��دم  حيث 

�خلليج �ملالح، فقد كان خميباً لالأمل بكل 
لكن  �آ�صنة،  و�صاقيته  �ملقايي�ض 
�لزو�ر  مبر�كز  �لإ�صادة  من  بد  ل 

�ملو�قع  ت�صهده  �ل��ذي  و�لتطوير 
�لقلعة  يف  �صاهدناها  و�لتي  �لأثرية 
م�صاجد  �أق��دم  �خلمي�ض،  م�صجد  ويف 
�لقرن  �إل��ى  يعود  و�ل���ذي  �لبحرين 
ز�ل  ما  �ملزيد  لكن  �لهجري،  �لأول 

مطلوباً”.

    BUZZ      
أحداث

حم���اولت جديدة يف جم���ال عملك ت�صاعدك 
على حتقيق �لإجناز�ت 

ل جتعل �لتوتر يوؤثر عل���ى �أد�ئك يف �لعمل 
و��صتمر

ر�ص���د م���ن �إنفاقك �مل���ايل �لي���وم فلديك 
م�صوؤوليات كثرية 

�أنت بحاجة لزيارة طبيب �لأ�صنان لتتخل�ض 
من �مل�صاكل

ل تعطى �لفر�صة لالآخر للتعبري عن حقيقة 
م�صاعره لك

قد ترت�ص���ح للفوز بجائ���زة فاجتهد �لفرتة 
�ملقبلة لإثبات �أنك جدير بها

قد ي�صيب �لتوتر حياتك �ملهنية فال جتعل 
�لتوتر يوؤثر عليك

�أنت بحاجة �إلى قدر كبري من �ل�صتقر�ر 
وحتديًد� يف �ملحيط �لأ�رصي

تبح���ث د�ئًما عن �ل�صخ����ض �لذي يكمل لك 
�جلانب �لذي فقدته 

حاول ترتي���ب �أولوي���ات �لإنف���اق، �لهد�يا 
�لب�صيطة لها قيمة كبرية

�صتعي�ض حالة من �لإجهاد ب�صبب حماولتك 
يف ��صتعادة �لريادة

 ح���اول تغي���ري ه���ذ� �لأم���ر �لي���وم و��صم���ع 
�ملحيطني بك جيد� 
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 خا�ص

رحلة في أرض دلمون الخلود وعيون السمك.. البحرين

• هتون �أجو�د �لفا�صي	

طارق البحار

13 سبتمبر
 1970

بد�ية �ل�صد�م �مل�صلح بني 
ومنظمة  �لأردين  �جلي�ض 
�لفل�صطينية  �ل��ت��ح��ري��ر 
و�ل������ذي ي���ع���رف ب��اأي��ل��ول 

�لأ�صود.

 1968
�لبانيا تغادر حلف و�ر�صو.

1984
�ختطاف  حم��اول��ة  �إخ��ف��اق 

طائرة ركاب �إير�نية.

 1988
�مللك فهد بن عبد �لعزيز 
ي�����ص��ع ح���ج���ر �لأ����ص���ا����ض 
لتو�صعة �مل�صجد �حلر�م يف 

مكة �ملكرمة.

1993
 ي��ا���رص ع��رف��ات و�إ���ص��ح��اق 
ر�ب������ني ي���و�ف���ق���ان ع��ل��ى 
�لقا�صية  �أو�صلو  �تفاقية 
مب���ن���ح �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون 
�حلكم �لذ�تي على �أر��صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية.

 2001
 �ل�����ص��ل��ط��ات �لأم���ريك���ي���ة 
ت�����ص��م��ح ب��ت�����ص��ي��ري ج��زئ��ي 
�ملدنية  �جل��وي��ة  للرحالت 
ف����وق �أج�������و�ء �ل���ولي���ات 
�ملتحدة وذلك بعد منع �أي 
�لتحليق  من  ركاب  طائرة 
هجمات  بعد  يومني  مل��دة 

11 �صبتمرب.

 2013
�حل���ك���م ع��ل��ى �مل��ت��ه��م��ني 
ق�����ص��ي��ة  يف  �لأرب�������ع�������ة 
�لغ��ت�����ص��اب �جل��م��اع��ي يف 

دلهي بالإعد�م �صنقاً.
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�أملانية 70 رحلة جوية ل�شركة  “مر�ض جماعي” يلغي 
ات�صل عدد كبري ب�ص���كل غري معتاد من الطيارين لالإبالغ عن تغيبهم متعللني باملر�س، 

مما دفع �رشكة طريان “اإير برلني” املفل�صة اإلى اإلغاء نحو 70 رحلة اأم�س الثالثاء.
واأو�صح���ت بيانات رحالت املغ���ادرة على موقع ال�رشكة على الإنرتن���ت اإلغاء الرحالت من 

عدد من مطارات اأملانيا مبا يف ذلك برلني وهامبورغ وكولونيا.
وكان���ت �رشكة اإير برلني، ثاين اأكرب �رشكة ط���ريان يف اأملانيا، ا�صطرت اإلى التقدم بطلب 
للح�ص���ول عل���ى حماية من الدائنني ال�صه���ر املا�صي بعد اأن منيت ال�رشك���ة الأملانية بخ�صائر 
على مدى �صنوات. وي�صعى مزايدون ل�رشاء اأ�صول �رشكة طريان اإير برلني وتاأتي يف �صدارتهم 

�رشكة طريان لوفتهانزا التي ت�صعى للح�صول على اأكرب ح�صة يف ال�رشكة املناف�صة.
واأم���ام املزايدين حتى 15 �صبتمرب للتقدم بعرو�صهم ومن املحتمل اتخاذ القرار بحلول 

21 �صبتمرب قبل 3 اأيام من النتخابات الأملانية.

�أجنلينا جويل ت�شنع �أبطاال من هام�ض �حلياة

�لعلماء يوؤكدون.. �لتدخني يوؤدي �إلى �شرطان �لرئة
يوؤدي التدخني بانتظ���ام على مدى �صنوات 
اإل���ى تغ���ريات يف اخلالي���ا الرئوية جتعله���ا اأكرث 
عر�صة لل�رشطان، بح�صب درا�صة نفذت يف املخترب 

ن�رشت نتائجها يف جملة “كن�رش �صل” الأمريكية.
وعّر�س الباحثون يف اإطار هذه التجربة خاليا 
من رئات ب�رشية يوميا لنوع �صائل من التبغ ملدة 
15 يوماً، م���ا يوازي ن�صبة التبغ التي ي�صتهلكها 
�صخ����س طوال 20 اإل���ى 30 �صنة يدخن بني علبة 

�صجائر واحدة وعلبتني يف اليوم.
وبع���د 10 اأي���ام تقريب���اً، لحظ���وا تغيريات 
جيني���ة يف اخلالي���ا الت���ي اأ�صبح���ت اأك���رث عر�صة 

لل�رشطان بعد 15 �صهراً.
وقال �صتيفن بايلن املدير امل�صارك لربامج 
عل���وم اأحي���اء ال�رشط���ان يف جامعة جون���ز هوبكنز، 
واأحد القيمني على هذه الدرا�صة، “عندما ندخن، 
نكد����س تغ���ريات جيني���ة تزي���د براأين���ا من خطر 

حدوث تعديالت م�صببة لالأورام”.
واأو�ص���ح اأن “خط���ر اإ�صاب���ة غ���ري املدخنني 

ب�رشطان رئوي �صئيل جدا”.
وتعطل هذه التغ���ريات اجلينية عدة جينات 
�رشوري���ة حلماية اخلالي���ا الرئوي���ة الطبيعية من 

ال�رشطان، بح�صب العلماء.
لكنها ل حتدث تعديالت يف احلم�س النووي، 
م���ا يدف���ع اإلى الظ���ن اأن حظ���وظ ع���دم الإ�صابة 

بال�رشطان ت���زداد اأي�ص���ا عند الأ�صخا����س الذين 
يتوقفون عن التدخني.

ولف���ت العلماء اإل���ى اأن مناذجه���م املخربية 
ق���د ل تعك����س متاما م���ا يح���دث عن���د اأ�صخا�س 
ي�صتهلك���ون التب���غ ل�صن���وات طويل���ة، لكن هذه 
الدرا�ص���ة هي خط���وة اأولى لفه���م الآليات التي 
حت���دث يف بداي���ة حت���ول اخلالي���ا ال�صليم���ة اإلى 

�رشطان رئوي.

معمر ُيد�ن 
بـ“�عتد�ء�ت جن�شية”

قال مدع���ون اإن رجال بريطانيا، يبلغ من 
العم���ر 102 عام، ح�صل على حك���م بال�صجن 
م���ع اإيقاف التنفي���ذ لالعت���داء اجلن�صي على 
فتاة يف �صبعين���ات القرن املا�صي، ويعتقد 
باأن���ه اأكرب �صخ�س ي���دان بارتكاب جرمية يف 

بريطانيا.
وح�ص���ل دوغال�س هامر�صل���ي على حكم 
بال�صج���ن عامني مع اإيق���اف التنفيذ بعد اأن 
اأقر بالذنب يف 3 اتهامات بالعتداء اجلن�صي.
وقال الدعاء امللكي اإن حوادث العتداء 
وقع���ت يف منطقة بكن���غ هام�صري اإلى الغرب 
م���ن لندن عندم���ا كان عم���ر ال�صحية يرتاوح 

بني 5 و8 اأعوام.
وذك���رت املدعي���ة جيني ل�ص���كار هال: 
“متكنن���ا من حماكمة هامر�صلي بف�صل اإبالغ 
ال�صحية عنه على الرغم من اأن اجلرائم التي 

ارتكبها ترجع اإلى اأكرث من 4 عقود”.
ويف دي�صم���رب �صج���ن رج���ل عم���ره 101 
ع���ام ملدة 13 عام���ا يف �صل�صلة م���ن اجلرائم 
اجلن�صي���ة بح���ق اأخت���ني واأخيهم���ا، وقال���ت 
ال�رشط���ة اإنه كان اأكرب �صخ�س يدان يف جرمية 

يف التاريخ القانوين الربيطاين.

 ف�شيحة جديدة 
حترج �إيطاليا

اأعربت عمدة مدين���ة روما عن غ�صبها 
�صاب���ة  فنلندي���ة  �صائح���ة  تعر����س  بع���د 
الإيطالي���ة، يف  العا�صم���ة  لالغت�ص���اب يف 
اأح���دث اعت���داء جن�صي على �صي���دة اأجنبية 

ي�صدم الإيطاليني.
وغ���ردت فريجينيا راغي اأم�س الإثنني 
عل���ى توي���رت معلن���ة ع���ن ت�صامنه���ا م���ع 
ال�صيدة التي اغت�صبت قرب حمطة القطار 

الرئي�صة يف روما يف نهاية هذا الأ�صبوع.
واألق���ت ال�رشطة القب�س عل���ى م�صتبه 
ب���ه، وعرفته باأنه �صاب عم���ره 22 عاما من 
منطقة البنغال. وقال���ت ال�رشطة اإن الرجل 
عر����س على ال�صي���دة تو�صيلة فيما كانت 
تنتظر �صيارة اأجرة، قبل اأن يقود ال�صيارة 
به���ا اإل���ى �ص���ارع مع���زول، حي���ث هددها 

بالقتل ثم اغت�صبها.
و�صمع اأحد ال�ص���كان �رشخات ال�صيدة، 
فاأبلغ ال�رشطة. وحتقق ال�رشطة يف فلورن�صا 
يف اتهامات بقيام �رشطيني من قوات �صبه 
ع�صكرية باغت�صاب �صيدتني اأمريكيتني.

وتعر�صت �صي���دة بولندية لغت�صاب 
جماعي ال�صه���ر املا�صي يف منتجع �صاحلي 

اإيطايل.
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قال���ت املمثلة احلا�صل���ة على جائزة اأو�ص���كار اأجنلينا جويل اإنه���ا مل تكن تنوي 
الدخ���ول اإلى عامل الإخراج اأبدا، لكن �صفرها حول الع���امل ل�صالح الأمم املتحدة فتح 

عيناها على ال�رشاعات التي األهمتها بالعديد من اأفالمها الأخرية.
واأ�ص���ارت ج���ويل للجمه���ور يف مهرجان تورونت���و ال�صينمائي ال���ذي يعر�س فيه 
فيلمه���ا عن الإب���ادة اجلماعية يف كمبودي���ا، والذي يحمل ا�ص���م )فري�صت ذاي كيلد 
م���اي فاذر( وفيلمها عن اأفغان�صت���ان )ذا بريدويرن( “مل اأكن اأفكر مطلقا يف �صناعة 
اأو اإخ���راج فيل���م”. وقالت جويل اإن اأول فيلم كبري لها كمخرج���ة، والذي تناول دراما 
احل���رب البو�صنية يف 2011 وحم���ل عنوان )اإن ذا لند اأوف بل���د اآند هاين( كان نتاج 

عملها الإن�صاين كمبعوثة خا�صة لوكالة الالجئني التابعة لالأمم املتحدة.
وفيلم الر�صوم املتحرك���ة )ذا بريدويرن( الذي اأنتجته عن فتاة اأفغانية �صغرية 

حتلق �صعر راأ�صها وتتظاهر باأنها ولد من اأجل اإطعام اأ�رشتها.
واأ�صافت “الأ�صخا�س الذين قابلتهم على مدار ال�صنني هم اأبطايل احلقيقيون. 

ال�صيء اللطيف يف كونك خمرجا هو اأنك جتعل من الآخرين اأبطال”.

 Social
media

املر�شح  �إباحي” يورط  “فيديو 
�ل�شابـــق للرئا�شــة �الأمريكيــة

يواج���ه ع�صو جمل�س ال�صيوخ الأمريكي ع���ن ولية تك�صا�س واملر�صح الرئا�صي اجلمهوري 
ال�صاب���ق، ال�صينات���ور تيد كروز، موج���ة �صخرية عارم���ة يف تويرت، بعد اأن و�ص���ع عالمة اإعجاب 
“Like” على اأحد مقاطع الفيديو الإباحية، الأمر الذي و�صع الرجل يف ورطة ل يح�صد عليها.

واأبدى كروز )47 عاما(، وهو من احلزب اجلمهوري، ويعد اأ�صغر �صيناتور يف املجل�س عن 
تك�صا����س، اإعجاب���ه بفيلم يظهر رجال وامراأة يف عالقة حميمية كامل���ة، بينما تراقب امراأة ثالثة 
امل�صهد. واختفت عالمة الإعجاب التي و�صعها كروز عن الت�صجيل الإباحي، بعد 40 دقيقة من 
اكت�صافها من متابعي ح�صاب الرجل يف تويرت، اإل اأن هذه الدقائق القليلة كانت كافية لإثارة 

موجة من التعليقات احلادة وال�صاخرة.
يذك���ر اأن موظفي مكتب ك���روز وكذلك املتدرب���ني فيه، لديهم �صالحي���ة للدخول على 

ح�صاباته يف و�صائل التوا�صل الجتماعي على الأرجح، وفق ما ذكرت و�صائل اإعالم اأمريكية.
وم���ن املفارقات اأن ك���روز قد اأعرب يف يوليو 2016 عن خماوفه م���ن ال�رشر الذي تلحقه 
امل���واد الإباحية على م�صتخدمي الإنرتنت، ل�صيما الأطفال، قائ���ال اإنها “اأ�صبحت ت�صكل اأزمة 

�صحة عامة تدمر حياة املاليني”.
واإن كان ك���روز قد �صاهد بنف�صه الت�صجيل الإباحي وو�صع عالمة الإعجاب عليه، ف�صتكون 
هذه املرة الثانية التي ي�صاهد فيها ت�صجيالت من هذا القبيل، وفق ما ذكرت �صحيفة “ديلي 
مي���ل” الربيطانية”. واأ�صارت ال�صحيفة اإلى اأنه قد �صبق لكروز، الذي عمل نائبا عاما يف ولية 
تك�صا����س من 2003 حتى 2008، اأن �صاه���د ت�صجيالت اإباحية مع ق�صاة املحكمة العليا عندما 

كانت املحكمة تنظر ق�صية تتعلق بخلية تتداول هذه املواد على الإنرتنت.
وق���ال كروز حينه���ا ل�صحيفة “وا�صنطن بو�ص���ت” الأمريكية يف الع���ام 2015: “كنا اأمام 
�صا�صة كمبيوتر كبرية لفح�س املواد الإباحية التي كانت ت�صكل الأداة الأ�صا�صية التي �صيتم 

بناء عليها توجيه التهام للخلية”.

عار�صة تق���دم زيا من جمموع���ة فيكتوريا بيكهام لربي���ع و�صيف 2018 
خالل اأ�صبوع املو�صة يف نيويورك. )رويرتز(

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

واجهت ولية فلوريدا الأمريكية اإع�ص��ارا مدمرا خّلف خ�صائر ب�ص��رية ومادية كبرية، يف وقت ُيتوقع فيه اأن تبلغ خ�صائر الوليات املتحدة جراء الإع�صارين 
هاريف واإرما نحو 290 مليار دولر.

الطق�س حار 
ورطب مع بع�س 

ال�صحب احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها �رشقية بوجه عام من 10 

اإلى 15 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 41، وال�صغرى 31 

درجة مئوية.
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