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�آ�سيوية تطالب باجلن�سية 
بعد 3 عقود من مغادرتها

تقدم����ت �ملحامي����ة زين����ب �سبت �أم����ام �ملحكمة 
�لكربى �ملدنية �الأولى بالئحة دعوى باعتبارها وكيلة 
ل�ساب����ة �آ�سيوي����ة )36 عاما( رحلت قب����ل 3 عقود من 
�لبحرين، ملطالبة �الإد�رة �لعامة للجن�سية و�جلو�ز�ت 
و�الإقام����ة مبنحه����ا �جلن�سي����ة؛ لكونه����ا مول����ودة الأب 
بحرين����ي طلق و�لدتها عقب والدته����ا ومل ي�ست�سدر 

لها �جلن�سية �لبحرينية يف ذلك �لوقت.

�لعمل �لتطوعي �سمة متاأ�سلة يف جمتمعاتنا
علي: بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  مرة...  لأول  �سموه  جائزة  العرب” يحت�سن  “بيت 

�ملنام���ة - بنا: ق���ال �لرئي�س �لفخ���ري جلمعية 
�لكلم���ة �لطيب���ة �سم���و �ل�سي���خ عي�سى ب���ن علي بن 
خليفة �آل خليف���ة �إن �لعمل �لتطوعي �سمة متاأ�سلة 
يف جمتمعاتن���ا �لعربية �لتي مار�س���ت قيم �لت�سامح 
و�لتعاي����س. و�أ�س���ار �سم���وه �إل���ى �الأدو�ر �حليوي���ة 
للمنظم���ات �الأهلية يف دعم م�س���رية �لتنمية يف ظل 
�لتحدي���ات �جل�س���ام �لت���ي تو�جه بلد�نن���ا يف �سبيل 
تنفي���ذ خطط �لتنمية �ل�سامل���ة؛ لتحقيق �ال�ستقر�ر 

و�لرفاه للمو�طن �لعربي.
وكرم �لرئي����س �لفخري جلمعية �لكلمة �لطيبة، 
و�الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو�لغيط، 
�سباح �أم����س رو�د �لعمل �لتطوع���ي �لعربي، �لذين 
ح�سل���و� عل���ى جائزة �سم���و �ل�سيخ عي�س���ى بن علي 
للعم���ل �لتطوعي للع���ام 2017، يف �الحتفالية �لتي 

�أقيمت يف مق���ر جامعة �ل���دول �لعربية 
للمرة �الأولى يف تاريخ �جلائزة.

نا�سر بن حمد يف “اإعالن البحرين”:

حتقيق �ل�سالم بالتفاهم و�مل�ساركة �لفعالة

�ملنام���ة - بن���ا: �سه���دت مدين���ة لو�س 
�الأمريكي���ة  كاليفورني���ا  بوالي���ة  �جنلو����س 
�إطالق �إع���الن مملكة �لبحري���ن ومركز �مللك 
حم���د �لعاملي للحو�ر بني �الأديان و�لتعاي�س 
�ل�سلمي، حت���ت رعاية عاه���ل �لبالد �ساحب 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.
و�أن���اب جاللة �مللك، ممث���ل جاللة �مللك 

لالأعم���ال �خلريية و�س���وؤون �ل�سب���اب رئي�س 
جمل����س �أمن���اء �ملوؤ�س�س���ة �خلريي���ة �مللكية 
�سمو �ل�سيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة حل�سور 
حفل توقي���ع �الإع���الن. و�ألقى �سم���و �ل�سيخ 
نا�رص ب���ن حمد �آل خليفة كلم���ة �أكد فيها �أن 

�ل�سالم ميكن حتقيقه فقط من خالل 
3�لتفاهم و�مل�ساركة �لفعالة. 

 

�أبوظب���ي � �سكاي نيوز عربية: قال �ملعار�س 
�لقطري �لبارز علي �لدني���م �إن موؤمتر �ملعار�سة 
�لقطري���ة �أطل���ق فعلي���ا عملي���ة لتغي���ري �لنظام 

�لقطري �لذي “�نتحر �سيا�سيا”.
�ل���ذي عم���ل يف �ل�ساب���ق  و�أو�س���ح �لدني���م 
م�ست�س���ار� يف �ملخاب���ر�ت �لقطرية ل�س���كاي نيوز 
عربي���ة �أن “ر�سال���ة �ملوؤمتر قوي���ة وو��سحة �إلى 
�لنظام �لقطري.. دورك �نتهى... عليك �ملغادرة 
�أو �لتغيري.. فالتغيري قادم”. وعقدت �ملعار�سة 
�لعا�سم���ة  يف  له���ا  �الأول  �ملوؤمت���ر  �لقطري���ة 
�لربيطانية لندن، �أم�س �خلمي�س، بح�سور �لعديد 

من �ل�سخ�سيات �لعربية و�لدولية.
وق���ال �لدنيم �إن “�ملوؤمتر �سهد �ليوم والدة 
حقيقي���ة للمعار�س���ة �لقطري���ة لتغي���ري �لنظام 

وف�سحه �أمام �لعامل كله”.

�ملعار�سة �لقطرية: عملية تغيري �لنظام بد�أت و�لبديل جاهز

• �جلل�سة �الأولى ملوؤمتر �ملعار�سة �لقطرية يف لندن	

• تكرمي �لطالبة مبدر�سة �ملعرفة �لثانوية للبنات �آمنة �سويد �لفرج عن �خرت�ع جهاز تنبيهي يعمل على 	
�إ�سعار �سائق �حلافلة يف حال ن�سيان �الأطفال د�خل و�سيلة �لنقل

�لبحرينيون خام�س �ل�سعوب �لعربية بـ “ر�حة �لبال”   تطبيق �ساعتي رعاية ذوي �ملعوق نهاية 2017

�عت���ربت د�ر�س���ة حديث���ة �س���ادرة ع���ن 
 Zipjet رصكة �خلدمات �ملهنية �لربيطانية�
�لبحرينيني خام�س �ل�سعوب �لعربية يف ر�حة 

�لبال و�الأقل توتر� و�إجهاد�.
وو�سعت �لدر��س���ة �ملنامة يف �لرتتيب 
�خلام�س عربيا، و�ل� 73 عامليا يف قائمة �أقل 
�ملدن توتر� و�إجهاد� م���ن �أ�سل 150 مدينة 

يف �ملعمورة.

وج���اءت �أبوظبي يف �ملرتبة �الأولى عربيا 
و�ل� 19 عاملي���ا، و�لكويت �لثانية عربيا و�ل� 
23 عاملي���ا، ودب���ي �لثالث���ة عربي���ا و�ل� 32 
عامليا و�لدوحة �لر�بعة عربيا و�ل� 60 عامليا 

على �لتو�يل.
وت�سن���ف �لدر��س���ة �ملدن عل���ى �أ�سا�س 
17 عام���ال، ربطتها بالو�سع �ملادي و�ل�سحة 
�جل�سدي���ة و�لنف�سي���ة و�لظ���روف �ملحيط���ة 

كاالزدحام���ات �ملرورية و�مل�ساحات 
�خل�رص�ء و�لتلوث و�لنقل وغريها.

�أن  �أك���د �لنائ���ب جم���ال بوح�س���ن 
�إج���ر�ء�ت تنفي�����ذ �لق�������ر�ر �خل�����ا�س 
مبن���ح �ساعت���ي �لرعاي���ة �الجتماعي���ة 
للمعوقني ال يز�ل لدى �للجنة �لوز�رية 
�الآلي���ات  وو�س���ع  تنظي���م  ط���ور  يف 

لتطبيقه. 
و�أو�س���ح �أن �مل����رصوع مي�ّس فئات 
مت�سعبة يحت���اج �سبط �آليات �لتطبيق 

���ا و�أنه مي����س �لقطاع �خلا�س  خ�سو�سً
�لذي يعتمد عل���ى �الإنتاجية و�لربحية 

يف �لتوظيف.
وب���نينَّ بوح�سن �أن �حلكومة حتر�س 
عل���ى �أال ي�رص تطبيق من���ح �ملوظف �أو 
�لعامل من ذوي �الإعاقة �أو �لذي يرعى 
معوقاً من �أقربائه م���ن �لدرجة �الأولى 
�ساعت���ي ر�حة يومي���اً مدفوعتي �الأجر، 

�لقط���اع �خلا����س �أو مي�س ذوي 
10�الحتياجات �خلا�سة. 6

• “د�نات مدينة عي�سى” �سهدت ت�ساعد حدة �خلالفات بني �ملالك وجمل�س �إد�رتهم �ملنتخب	

دخــان �أ�ســود يت�ساعد من “د�نات �ملدينة”
مل مي����س �أكرث م���ن ن�سف عام عل���ى ت�سكيل 
�حت���ادي مالك �سق���ق د�نات مدين���ة عي�سى رقم 1 
و2، حتى ت�ساعدت حدة �خلالفات فيما بني �ملالك 
وجمل����س �إد�رته���م �ملنتخ���ب يف فرب�ي���ر �ملا�سي 
و�ملكون من 9 �أ�سخا�س. و�نقدحت �ل�رص�رة �الأولى 
لتلك �خلالفات ح���ني حدد جمل�س �الإد�رة يف يوليو 
�ملا�س���ي مبل���غ �لر�س���وم �ل�سهري���ة �ملطلوبة من 
�ملالك لتغطية م�ساريف �ملباين ومر�فقها، و�لتي 
بلغ���ت 40 دينار�ً �سهريا ع���ن كل �سقة، وهو ما مل 
يجد قبوال ل���دى جمموعة كبرية م���ن �ملالك. وعند 
ذلك عم���د �ملالك �إلى �إج���ر�ء ��ستبان���ة �سارك فيه 
110 مالك، ج���اءت نتيجته يف �سالح عقد �جلمعية 
�لعمومية وخف�س �لر�سوم �إلى نحو 20 دينار�ً، وهو 

6ما مل يلق �لقبول من جمل�س �الإد�رة.
7

�خرت�ع...

• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة و�الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية يكرمان �لفائزين باجلائزة	

• �سمو �ل�سيخ نا�رص بن حمد ي�سارك يف توقيع �الإعالن	

الأمني يدعو ال�سركات الرو�سية لال�ستفادة 
من الفر�ص املتاحة بالبحرين

جامعيون: موظفــو “الت�سجيــل” ميتنعــون 
عن الرد على ا�ستف�ساراتنا

الزيــــــاين: متم�سكـــــون مبحمــد يعقـــوب 
ون�سعى لتوظيفه
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املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�����س ال����وزراء �صاحب 
ال�صم����و امللكي الأم����ر خليفة بن �صلم����ان اآل خليفة 
برقية �صك����ر جوابية، من اأخيه عاهل اململكة العربية 
ال�صعودي����ة ال�صقيقة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
�صلم����ان ب����ن عبدالعزي����ز اآل �صع����ود، رًدا على برقية 
التعزية واملوا�صاة التي بعث بها �صموه اإليه يف وفاة 
املغف����ور له ب����اإذن اهلل تعالى �صاح����ب ال�صمو الأمر 
بندر ب����ن فهد بن �صع����د بن عبدالرحم����ن اآل �صعود، 
�صمنه����ا خ����ادم احلرم����ني ال�رشيفني خال�����س �صكره 
وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء على 
م�صاعر �صم����وه الأخوية الطيبة، متمنياً ل�صموه موفور 

ال�صحة وال�صعادة.
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البحرين تتلقى برقية �شكر من ملك تايلند

الرئي�ص الفرن�شي حري�ص على تقوية العالقات مع البحرين

وزير الداخلية يبحث التعاون مع النائب بوح�شن 

 �شفري الإمارات: اللقاءات الثقافية توطد العالقات

الدفع بالعالقات البحرينية الفرن�شية لأفق اأرحب
�صموه ا�صتعر�س مع ال�صفر الأو�صاع الإقليمية والدولية... ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن حمد اآل خليفة تنامي 
العالق���ات البحرينية الفرن�صية وما ت�صهده من تطور 
على خمتلف الأ�صعدة، وموا�صلة العمل بني البلدين 

ال�صديقني للدفع بتلك العالقات نحو اأفق اأرحب.
جاء ذل���ك لدى لق���اء �صموه يف ق����رش الق�صيبية 
اأم����س �صفر جمهوري���ة فرن�صا ل���دى اململكة برنارد 
رين���و فاب���ر؛ مبنا�صب���ة انته���اء ف���رتة عمل���ه �صفرا 
لبالده يف اململكة، واأثن���ى �صموه على جهود ال�صفر 
الفرن�صي يف تو�صي���ع العالقات البحرينية الفرن�صية، 
ومتن���ى �صم���وه التوفيق والنجاح لل�صف���ر يف مهامه 
املقبل���ة. ويف اللق���اء ا�صتعر����س �صموه م���ع ال�صفر 
الإقليمي���ة  ال�صاحت���ني  عل���ى  الأو�ص���اع  الفرن�ص���ي 
والدولي���ة، خ�صو�ص���ا ما يتعل���ق منها بدع���م اأ�ص�س 

ال�صتقرار وال�صالم والأمن.
من جانبه، اأع���رب ال�صفر الفرن�ص���ي عن �صكره 
وتقدي���ره ل�صاحب ال�صمو امللك���ي ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
عل���ى ما لقيه م���ن دعم واهتمام يف مملك���ة البحرين، 

اأ�صهم يف ت�صهيل مهام عمله يف اململكة.

• �صمو ويل العهد م�صتقبال ال�صفر الفرن�صي	

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة 
ورئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة وويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمر 
�صلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة برقي���ات �صكر 
جوابية من ملك مملكة تايلند ال�صديقة ماها 
فاجرالونغكورن، ردا على الربقيات املهنئة 
ل���ه مبنا�صب���ة عيد مي���الد جاللة مل���ك تايلند، 
اأعرب فيها عن خال����س �صكره وتقديره لهم 
عل���ى امل�صاعر الطيب���ة النبيل���ة، متمنيا لهم 
موف���ور ال�صح���ة وال�صع���ادة، ول�صعب مملكة 

البحرين مزيدا من التقدم والزدهار.

املنام���ة - بن���ا: اأبلغ ال�صف���ر الفرن�صي 
يف البحرين برنارد رين���و نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �صم���و ال�صي���خ حمم���د بن مب���ارك اآل 
خليف���ة مببادرة الرئي����س الفرن�صي اميانويل 
ماكرون بتكليف �صف���ر فرن�صا لدى اململكة 
العربية ال�صعودية الأ�صبق برتران بيزان�صنو 

ممثالً له يف تقوية العالقات بني البلدين.
وكان �صم���وه قد ا�صتقب���ل مبكتبه بق�رش 
الق�صيبي���ة اأم�س �صفر اجلمهورية الفرن�صية 
مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله �صفراً لبالده لدى 

مملكة البحرين.

واأثن���ى �صم���و ال�صي���خ حممد ب���ن مبارك 
ال خليف���ة على جه���ود ال�صفر برن���ارد فاير 
وعمل���ه املتوا�صل لتعزي���ز عالقات ال�صداقة 
البحري���ن  ب���ني مملك���ة  القائم���ة  والتع���اون 
واجلمهورية الفرن�صية يف جمالتها املختلفة، 
والت���ي تاأتي يف �صال���ح م�صاحلها امل�صرتكة، 

متمنياً لل�صفر التوفيق يف مهامه املقبلة.
فيما اأعرب ال�صف���ر عن �صكره وتقديره 
ل�صم���و ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة على 
ا�صتقبال���ه له وملا لقيه م���ن ترحيب وتعاون 

اأثناء عمله الدبلوما�صي يف مملكة البحرين.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�صتقب���ل 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�صيخ را�صد 
بن عبداهلل اآل خليف���ة، �صباح اأم�س النائب 

جمال علي بوح�صن.
 ومت خ���الل املقابل���ة بح���ث ع���دد من 
امل�ص���رتك،  الهتم���ام  ذات  املو�صوع���ات 
والتي من �صاأنها تعزيز التعاون والتن�صيق 

الن���واب؛  الداخلي���ة وجمل����س  وزارة  ب���ني 
حتقيق���اً ملزيد م���ن الأم���ن وال�صتقرار يف 

ربوع مملكة البحرين. 
واأ�ص���اد وزير الداخلية بجه���ود اأع�صاء 
الإيجابي���ة  الن���واب وم�صاركته���م  جمل����س 
للنهو�س بوترة الأمن وتقوية دعائمه مبا 

فيه خر للوطن واملواطنني.

املنام���ة - بن���ا: اأق���ام �صف���ر دول���ة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ل���دى مملكة 
البحري���ن عبدالر�ص���ا اخلوري حف���ل ع�صاء 
مبنزل���ه م�ص���اء اأم����س على ����رشف مدير عام 
والبح���وث  للدرا�ص���ات  الإم���ارات  مرك���ز 
الإ�صرتاتيجية جمال �صند ال�صويدي والوفد 

املرافق له.
وح����رش احلف���ل م�صت�صار جالل���ة امللك 
لل�ص���وؤون الإعالمية نبيل احلم���ر، والوكيل 
امل�صاعد ل�صوؤون جمل����س التعاون والدول 
العربي���ة ب���وزارة اخلارجية ظاف���ر العمران، 
وعدد من امل�صوؤول���ني واملهتمني بال�صاأن 

الثقايف والفكري.
يذكر اأن مركز “درا�ص���ات” اأقام اأم�س 
ال�صوي���دي  الأول حف���ال لتد�ص���ني كت���اب 
اجلدي���د “ل ت�صت�صل���م... خال�صة جتاربي”، 
الإم���ارات  مرك���ز  ع���ام  مدي���ر  ح����رش  كم���ا 
افتتاح  الإ�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات 

مهرجان الأيام الثقايف.
وكان جم���ال ال�صوي���دي وق���ع كتاب���ه 
“اآفاق الع����رش الأمريكي: ال�صيادة والنفوذ 
يف النظ���ام العاملي اجلدي���د”، يف البحرين 
ي���وم 29 مار�س 2014، كم���ا د�صن مبركز 
عي�ص���ى الثق���ايف ي���وم 23 مار����س 2015 
كتاب “ال�رشاب” الذي ناق�س ظاهرة ال�رشاب 
ال�صيا�ص���ي الذي ت�صوقه اجلماعات الدينية 
ال�صيا�صي���ة لل�صع���وب يف العاملني العربي 

والإ�صالمي.
به���ذه املنا�صبة، اأك���د ال�صفر اخلوري 
يف ت�رشي���ح �صحف���ي اأنه يحر����س �صخ�صيا 
على اإقامة مثل ه���ذه الدعوات وامل�صاركة 
وح�صور مثل هذه اللق���اءات واملنا�صبات؛ 
لأنها ت�صاهم وتدع���م �صبل تعزيز وتوطيد 
العالق���ات الأخوي���ة املتمي���زة ب���ني دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين 

ال�صقيقة.

• جاللة امللك	

• •�صمو رئي�س الوزراء	 خادم احلرمني ال�رشيفني	

خطط الت�شليح تعتمد اأرقى املنظومات القتالية

اأوامر رئي�ص الوزراء تك�شف ريادته يف التنمية

دعم احتياجات قاليل وزيارات ميدانية للم�شوؤولني قريًبا

م�ضيدا باجلهود املثمرة ل�ضباط الوحدات... القائد العام:

توجيهات �صموه بتنفيذ “�رشق �صرتة” اأفرحت الأهايل... الع�صفور: 

 م�صيًدا بتوجيهات رئي�س الوزراء... اجلودر: 

املنام���ة - بنا: تفق���د القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن امل�صر الرك���ن ال�صيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 

خليفة عددا من وحدات قوة دفاع البحرين.
والتق���ى القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن 
بقادة الوحدات وا�صتمع اإل���ى اإيجاز عن املهام التي 
تقوم بها تل���ك الوحدات ومراحل �ص���ر العمل فيها 
وا�صتعر�س معهم خطط التطوير امل�صتقبلية لتعزيز 

القدرات القتالية والكفاءة الإدارية.
واأك���د القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن اأنه 
بف�صل التوجيه���ات من عاهل الب���الد القائد الأعلى 
�صاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة فاإن 
خطط الرتقاء باجلهوزية القتالية والإدارية وتطوير 
برامج الإع���داد والتدريب مبختل���ف اأ�صلحة ووحدات 
قوة الدفاع حتظى باهتمام بالغ، وت�صر تلك اخلطط 

والربام���ج بخطوات �رشيعة وكبرة وترتكز على اأرقى 
املنظوم���ات القتالي���ة واأحدث التجهي���زات الإدارية 

وتعتمد على نظم التدريب الع�صكري املتقدمة.
ويف خت���ام الزي���ارة، اأ�ص���اد القائ���د الع���ام لقوة 

دف���اع البحرين باجلهود املثمرة الت���ي يبذلها جميع 
�ضباط و�ضباط �ضف واأفراد تلك الوحدات يف �ضبيل 
الرتق���اء بعمله���م واإح�صا�صه���م بعظ���م امل�صوؤولي���ة 

الوطنية امللقاة على عاتقهم.

الق�صيبية - جمل�س الن���واب: اأ�صاد النائب جميد الع�صفور 
بتوجيهات رئي����س الوزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �صلمان اآل خليفة بالإ�رشاع يف تنفي���ذ مدينة �رشق �صرتة التي 

اأدخلت البهجة على الأهايل ور�صمت البت�صامة على حمياهم. 
واأكد اأن ت���وايل اإ�صدار �صموه الأوام���ر والتوجيهات للوزراء 
مبتابع���ة اإجن���از م�صاري���ع اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا احلكوم���ة 
للمواطن���ني تك�ص���ف ريادة �صم���وه يف التنمية ال�صامل���ة وهي ما 
جعلت���ه بحق اأه���ال للو�صام الأممي يف التنمي���ة احل�رشية وال�صاملة 
وامل�صتدامة. واأو�صح النائب الع�صفور اأن البدء يف تنفيذ م�رشوع 
مدينة �رشق �صرتة �صي�صاهم ب�ص���كل كبر يف ال�صتجابة للطلبات 

الإ�صكانية املرتاكمة يف منطقة �صرتة ونواحيها، اإذ اإن ال�صتجابة 
للطلب���ات الإ�صكانية متوقفة عن الأ�صبوع الثاين من �صهر مار�س 
ل�صن���ة 2001 ميالدي���ة، بينم���ا مناطق اأخرى تقدم���ت ال�صتجابة 
فيه���ا على هذا التاريخ بكثر. وخت���م النائب الع�صفور ت�رشيحه 
بال�صك���ر اجلزيل ل�صمو رئي����س الوزراء لتوجيه���ات التي تالم�س 
احتياج���ات املواطنني. وقال: اإننا يف �ص���رتة ناأمل اأن يتم توزيع 
الوح���دات الإ�صكانية يف م�رشوع جممع 609 قبل نهاية هذه ال�صنة 
واأن يت���م البدء يف تنفيذ م����رشوع مدينة �رشق �ص���رتة وتخ�صي�س 
م����رشوع اإ�صكاين لأه���ايل جزيرة النبيه �صالح لتع���م الفرحة عموم 

الأهايل يف الدائرتني الثامنة والتا�صعة يف العا�صمة. 

الق�صيبي���ة - جمل�س النواب: اأكد النائب حممد اجلودر اأن 
احتياج���ات منطقة قاليل ومطالب الأه���ايل الكرام حمل اهتمام 
ومتابع���ة م�صتم���رة، واأن كل م���ا يطرح���ه الأه���ايل م���ن مطالب 
واحتياج���ات عرب الو�صائ���ل الإعالمية وغرها له���ا كل التقدير 
والدعم، واأنه كنائب للمنطقة يتبنى كافة مطالب الأهايل لأنها 

ت�صب يف �صالح املنطقة واجلميع.
واأع���رب اجلودر عن بال���غ التقدير والمتن���ان للتوجيهات 
الكرمي���ة لرئي�س جمل�س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمر 
خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة، للجه���ات املخت�ص���ة بتلبي���ة 
احتياجات قاليل من املرافق التعليمية واخلدمية، والتي تاأتي 

�صم���ن املتابعة الكرمية ل�صم���وه لكافة مناط���ق البالد وخدمة 
املواطنني.

واأ�ص���اف اجلودر اأن مطالب واحتياج���ات الأهايل كانت ول 
تزال من �صمن اأولويات عمله خلدمة املنطقة والأهايل الكرام، 
ومت بح���ث الكث���ر منها يف لقاءات���ه مع ال���وزراء وامل�صوؤولني، 
كم���ا �صيت���م عر�س كافة املطال���ب والحتياج���ات يف الزيارات 
امليدانية، وبح�صور الأهايل الكرام، ومنها على �صبيل املثال ل 
احل�رش: امللف الإ�صكاين، التوظيف، فر�صة قاليل، بناء مدار�س 
اإعدادية للبنني والبنات، ومركز �صحي يخدم املواطنني، ودار 

للم�صنني، ومركز �صبابي، ونادي منوذج لنادي قاليل العريق.

•  القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين	

• جميد الع�صفور	

• حممد اجلودر	

رئي�ص الوزراء يتلقى برقية �شكر من خادم احلرمني
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ال�شالم والتعاي�ش هو منط حياتنا كبحرينيني ر�شالة ت�شامنية من اأهايل ال�شمالية مع “اإعالن البحرين”
زار متحف التعاي�ش يف لو�ش اجنلو�ش... نا�رص بن حمد:تد�صني جدارية التعاي�ش بكل لغات العامل... الع�صفور: 

اجلنبي���ة - املحافظ���ة ال�صمالي���ة: 
اأف���اد حمافظ ال�صمالية عل���ي الع�صفور 
باأنه تزامن���ا مع تد�ص���ني “اإعالن مملكة 
البحري���ن” للت�صام���ح الدين���ي ومرك���ز 
امللك حمد العاملي للحوار بني الأديان 
والتعاي����ش ال�صلم���ي املقرر ي���وم اأم�ش 
على هام�ش معر�ش “هذه هي البحرين” 
يف مدين���ة لو����ش اأجنلو����ش الأمريكية، 
د�صنت املحافظة ال�صمالية اأم�ش جدارية 
“التعاي�ش بكل لغات العامل” عند مدخل 
قرية �صهركان �صمن �صل�صلة جداريات 
مبادرة “كلن���ا �رصكاء يف ال�ص���الم” التي 
تهدف اإلى ن�رص قيم التعاي�ش والت�صامح 
بني الأدي���ان واحل�ص���ارات، ومد ج�صور 
املحب���ة واإ�صاعة ال�صالم بني رجال الأمن 

واملواطنني.
وع���ن فك���رة اجلداري���ة وتوقيتها، 
اأو�ص���ح اأن���ه تاأت���ي تزامنا م���ع تد�صني 
للت�صام���ح  البحري���ن”  مملك���ة  “اإع���الن 
الدين���ي ومرك���ز املل���ك حم���د العاملي 
والتعاي����ش  الأدي���ان  ب���ني  للح���وار 
ال�صلم���ي عل���ى هام����ش معر����ش “هذه 
هي البحري���ن”، بتنظيم من جمعية هذه 
البحري���ن ومركز �صامي���ون وي�صنثال يف 

مدينة بيفريل هيلز؛ ليحمل هذا املوقع 
ال�صامية واملنطلقة  الإن�صاني���ة  املعاين 
م���ن الثواب���ت البحرينية الت���ي ر�صخها 
ملك الب���الد، �صمن امل����رصوع الإ�صالحي 
الكب���ري الذي جع���ل مملك���ة البحرين يف 
ري���ادة عاملي���ة عل���ى �صعي���د احلريات 

الدينية وتعدد الثقافات والأديان.
وع���ر امل�صاركون ع���ن �صعادتهم 
مب�صام���ني ومعاين ه���ذه الفعالي���ة، اإذ 
اإن ه���ذه اجلداري���ة ب���كل م���ا حتمله من 
اإ�رصاق���ات تبعث عل���ى التف���اوؤل والأمل 
واملحبة، متث���ل احتفاء وتاأييدا وامتثال 

ملب���ادرات �صاح���ب اجلاللة مل���ك البالد 
وتتناغ���م م���ع م�ص���رية جه���ود مملك���ة 
البحرين كمرك���ز عاملي لتحقيق ال�صالم 
والوئ���ام ب���ني جمي���ع الأدي���ان، وحتمي 
املجتمع م���ن التطرف والت�صدد والعنف 
ب���ني خمتل���ف الفئ���ات ول�صيم���ا فئ���ة 
الأطف���ال والنا�صئ���ة وال�صب���اب، وه���ي 
اأي�صا تعبري �ص���ادق يعك�ش دور الفكر 
والف���ن با�صتخدام مفردة التعاي�ش بكل 
لغ���ات الع���امل، وليكون املوق���ع معلما 
�صاه���دا على طيب اأر����ش البحرين ومن 

يعي�ش عليها.

لو�ش اأجنلو�ش - بنا: با�صت�صافة 
م���ن احلاخ���ام مارف���ن هاي���ر عمي���د 
وموؤ�ص�ش موؤ�ص�صة �صاميون وزينثال، 
لالأعم���ال  املل���ك  جالل���ة  ممث���ل  زار 
اخلريي���ة و�ص���وؤون ال�صب���اب رئي����ش 
اخلريي���ة  املوؤ�ص�ص���ة  اأمن���اء  جمل����ش 
امللكية �صم���و ال�صيخ نا����رص بن حمد 
اآل خليفة متحف التعاي�ش باملوؤ�ص�صة 
يف لو�ش اجنلو�ش -ولية كاليفورنيا 
وذل���ك قبل اإطالق “اإع���الن البحرين” 
وتد�ص���ني مركز املل���ك حمد العاملي 
والتعاي����ش  الأدي���ان  ب���ني  للح���وار 

ال�صلمي.
وكان عدد من الطلبة الأمريكيني 
عل���ى موع���د للق���اء مبا����رص م���ع �صمو 
ال�صي���خ نا�رص ب���ن حم���د اآل خليفة يف 
املتحف، حي���ث فتح �صم���وه كعادته 
املج���ال للتح���اور ومناق�ص���ة الأفكار 
والتطلعات ال�صبابي���ة حول ما يحمله 
�صباب العامل م���ن طموحات م�صرتكة 
ت�صه���م يف حتقيق التق���ارب الفكري 
وم�صاهمات اجليل اجلديد يف �صياغة 
ال�ص���الم  ج�ص���ور  مل���د  مبتك���رة  روؤى 
والت�صام���ح وتقبل الآخ���ر من ثقافات 

واأديان خمتلفة لقناعة �صموه الدائمة 
ب���اأن التوا�صل املبا�رص مع ال�صباب هو 
ال�صبيل الأجن���ح؛ للك�صف عن مواطن 

التقارب الكبرية بينهم.
واأكد �صموه اأن ال�صالم والتعاي�ش 
لي�ص���ت جمرد �صع���ارات للرتويج، بل 
هو منط حياتن���ا كبحرينيني منار�صه 
من���ذ الق���دم، ونح���ن هن���ا لي�ص���ال 
هذا النم���وذج يف التعاي����ش وال�صالم 
واح���رتام الآخ���ر للع���امل، م�صيفا “اأن 
كان هن���اك جزء مظل���م يف هذا العامل، 
ف���اإن الق���ادم �صيكون اأجم���ل يف ظل 

والتعاي����ش،  واملحب���ة  ال�ص���الم  روح 
فنحن جميعا جزء من عامل واحد”.

وق���ام �صم���وه بجول���ة يف اأق�صام 
املتحف اطل���ع خاللها على ما يحتويه 
م���ن و�صائ���ل عر�ش ممي���زة ومبتكرة 
لوثائ���ق تاريخية متعلق���ة بالت�صامح 

الديني.
واأ�صاد �صموه مبا يزخر مبه متحف 
التعاي�ش مبوؤ�ص�صة �صاميون وزينثال 
من وثائق تاريخية مت عر�صها بطرق 
مبتك���رة مما يجعل من املتحف قطعة 

فنية فريدة.

• •لقطة من تد�صني جدارية “الت�صامح بكل لغات العامل” اأمام مدخل قرية �صهركان	 �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد لدى زيارته متحف التعاي�ش يف لو�ش اجنلو�ش	

قادرون على التعاي�ش ال�شلمي ومكافحة خطاب الكراهية
العاهل اأناب �صموه لإطالق اإعالن البحرين ومركز امللك حمد للحوار... نا�رص بن حمد:

املنامة - بنا: اأطلق اإعالن مملكة البحرين ومركز 
املل���ك حمد العاملي للحوار ب���ني الأديان والتعاي�ش 
ال�صلم���ي يف لو����ش اجنلو����ش بولي���ة كاليفورني���ا 
الأمريكي���ة، حتت رعاية عاه���ل البالد �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة.
واأناب جاللة املل���ك، ممثل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�ص���وؤون ال�صب���اب رئي����ش جمل����ش اأمن���اء 
املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد 

اآل خليفة حل�صور حفل توقيع الإعالن.
واألقى �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة كلمة 
اأكد فيه���ا اأن ال�صالم ميكن حتقيق���ه فقط من خالل 
التفاه���م وامل�صارك���ة الفعالة، م�ص���ددا �صموه على 
اأن مملك���ة البحرين تدرك اأهمي���ة تهيئة بيئة معززة 
ال�صالم من خالل متكني الأفراد واملجتمعات لل�صعور 

بالر�صا حيال اأنف�صهم.

فطرة الحب واالحترام 
وق���ال �صموه “)حب ج���ارك كما حت���ب نف�صك( 
هو ن���داء لنا جميًع���ا لنوؤك���د ح�صن الني���ة ونتوا�صل 
ب�صكل بناء وبتعاطف م���ع كل من حولنا، يف جمتمعنا 
ويف اأوطانن���ا ويف العامل كله. اإنه مل���ن خالل التفاهم 
ن�صتطي���ع حتطيم املفاهي���م والفرتا�صات اخلاطئة 
لالآخ���ر”. واأ�صاف �صموه “عر تعزي���ز احلرية الدينية 
للجمي���ع مع التاأكيد على الح���رتام املتبادل واحلب، 
اإنن���ا نوؤم���ن بقدرتن���ا للح�ص���ول عل���ى ع���امل يزدهر 
بالتعاي�ش ال�صلمي، والي���وم ميثل تذكريا لنا جميعا 
ملا حققن���اه يف جمال تعزي���ز احل���وار والتفاهم بني 
الأدي���ان بالإ�صافة اإلى تذكري اآخر بالعمل الذي يجب 

اأن ن�صتكمله ملكافحة خطاب الكراهية والتع�صب”.
واأكد �صموه انه �صيتم تد�صني مركز امللك حمد 
العامل���ي للحوار بني الأدي���ان والتعاي�ش ال�صلمي يف 
نوفمر من العام اجلاري 2017؛ لي�صاهم يف النقا�ش 
العامل���ي رفي���ع امل�صتوى مبا يخ����ش وتعزيز احلوار 
والت�صام���ح بني الأديان بالإ�صافة اإلى توقيع “اإعالن 
مملك���ة البحرين” وهي وثيقة عاملي���ة تلتزم بتعزيز 

احلرية الدينية للجميع.
ولف���ت �صم���وه اإل���ى اأن تد�ص���ني املرك���ز يتبع 
الإط���الق املثم���ر لكر�ص���ي �صاح���ب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة يف جامع���ة ل �صبينزا روما 
لتدري����ش احل���وار وال�ص���الم والتفاهم ب���ني الأديان 

العام املا�صي.
واأك���د �صم���وه اأن م�صوؤولية تعزي���ز امل�صاركة ل 
تقت����رص فقط عل���ى ال���دول واحلكوم���ات، م�صتطردا 
�صم���وه “نحن جميع���ا نحمل عل���ى عاتقن���ا م�صوؤولية 
امل�صاهم���ة الإيجابي���ة له���ذا املو�ص���وع م���ن خ���الل 
مب���ادرات اللطف والرعاية يف جمتمعاتنا. حني يلعب 
اأطفالن���ا يف احلديقة مع الأطفال الآخرين املختلفني 

عنهم، اإن هذا تعزيز للتعاي�ش”.
وتاب���ع �صم���وه “حني تلق���ي التحي���ة على جارك 
الذي يذهب اإلى الكني�صة يوم الأحد اأو الكني�ش يوم 
ال�صب���ت اأو امل�صجد يوم اجلمعة، فاأنت �صخ�ش فعال 
يف جمال التعاي�ش، فهذه الأفعال ال�صغرية اللطيفة 
الت���ي حت���ول التعاي�ش اإلى جزء ل يتج���زاأ من حم�صنا 

النووي كب�رص”.
واختتم �صموه كلمته: “اإنني اأفخر بكوين م�صلما 
وعربيا، واإن�صانا، ومواطنا يف هذا العامل... عامل يعتر 
فيه احل���ب والحرتام فطرة، وهو ع���امل ل مكان فيه 

للكراهية والعنف... عامل من ال�صالم”.

ريادة البحرين
من جهت���ه، حتدث احلاخ���ام مارف���ن هاير عميد 
وموؤ�ص����ش مرك���ز “�صامي���ون ويزنثال” ع���ن زيارته 
الأول���ى ململك���ة البحري���ن يف �صهر فراي���ر املا�صي 
ولقائه بجاللة امللك ملدة “�صاعة ل تن�صى”، على حد 
و�صفه. وو�صف هاير زيارته الأخرية ململكة البحرين 
باملتميزة والتي اأظهرت ل���ه مدى ريادة اململكة يف 
التعاي����ش ال�صلمي ب���ني  الأدي���ان واجلن�صيات كافة 
واعتباره���ا اأمنوذجا يحتذى به عل���ى م�صتوى العامل، 
فال فرق ب���ني م�صلم اأو م�صيحي اأو يهودي يف جمتمع 

يقبل الآخر بكل مودة واحرتام متبادل.
وبني هاي���ر اأن اأب���رز م���ا كان يف زيارته ململكة 
البحرين ه���و �صماع كلمات مثلج���ة لل�صدر من جاللة 
املل���ك ب�صاأن روؤي���ة جاللت���ه الطموحة ل����رصق اأو�صط 
جديد مبني على مبادئ احتواء اجلميع واحرتام حقوق 

وكرامة الن�صان ورف�ش التطرف.
واأك���د هاي���ر اأن جترب���ة مملكة البحري���ن بقيادة 
جالل���ة امللك تعتر حلظ���ة مهم���ة يف التاريخ والتي 
ت���رز قائداً يف العامل العربي يح���ث جميع امل�صلمني 
وامل�صيحي���ني واليه���ود عل���ى الت�صام���ح والتعاي�ش 
ال�صلمي بعيدا عن الكراهي���ة اأو التمييز على اأ�صا�ش 
مذهبي اأو ديني، من اأجل بناء م�صتقبل اأكرث ا�رصاقا ل 
ميت ب�صلة البتة باأي �صكل من اأ�صكال ال�صتبداد اأو 

التع�صبية الدينية.
كم���ا اأكد هاير اأن ق�ص���ة الب�رصية يجب اأن تكتب 
يف احلق���ول اخل�صبة التي تغذي اجلوعى، واأن تكتب 
يف خمت���رات ال���دواء الت���ي تعال���ج املر�ص���ى، واأن 
تكتب يف �صفوف املدار�ش واجلامعات التي ت�صاعد 
يف مكافح���ة اجله���ل، واأن تكت���ب يف معاب���د اليهود 
والكنائ����ش وامل�صاج���د الت���ي تغذي ال���روح الب�رصية، 

واأن تكت���ب يف قاعات ال�صلطة الت�رصيعية التي حتمي 
حقوق وحريات الرجال والن�صاء والأطفال، وذلك بدل 
من اأن تكتب يف �صاح���ات املجازر املرتكبة بالأعمال 
الإرهابي���ة. وبني هاير اأن التح���دي املاثل اأمامنا هو 
اإيج���اد ال�صجاع���ة لتغيري م�صار الأح���داث، جلعل هذه 
احلقبة من التاريخ فر�صة لالأمم لختيار التعاون بدل 
من املجابهة، وهذا ما اأر�صدنا اليه جميع الأنبياء منذ 

قدمي الزمان.

أنموذج حي
م���ن جانبه، اأكد الق�ش جوين مور اأن اإعالن مملكة 
البحري���ن ميثل روؤية طموح���ة لإب���راز اأف�صل خ�صال 
الإمي���ان يف وق���ت يت���م فيه ا�صتغ���الل الدي���ن اأب�صع 

ا�صتغالل وعلى مراأى اجلميع يف العامل.
ولفت م���ور اإلى اأن روؤية اإع���الن مملكة البحرين 
تدعو اإلى احلرية الدينية للجميع من دون النتقا�ش 
من اأي ديانة، لتكون اأمنوذجا حيا ملا ميتلكه جمتمع 
البحري���ن من خ�صال حميدة قل نظريها على م�صتوى 
العامل. واأكد م���ور اأن م�صامني اإعالن مملكة البحرين 
باإمكانه���ا اأن تغري العامل اإلى غ���د اأف�صل، م�صتطردا 
بالقول “يدعون���ا اإعالن �صاحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة اإل���ى لعب دور فاع���ل يف بناء 
عامل �صامل، حي���ث يعتر فيه امياننا باهلل نعمة لكل 

الب�رصية وماأ�ص�صة لل�صالم”.
واأ�ص���اف م���ور “تعت���ر مملك���ة البحري���ن اأر�صا 
مبارك���ة مب���ا حتويه م���ن ثقاف���ة التعاي����ش ال�صلمي 
ب���ني امل�صيحي���ني واليهود وامل�صلم���ني والبوذيني 
والهندو����ش، لق���د اأوج���دوا جميعه���م طريقة مميزة 

للعي�ش معا ب�صالم وان�صجام تام لعقود طويلة”.
ولفت مور اإلى اأن مملكة البحرين تقوم بت�صييد 
اأك���ر كني�ص���ة كاثوليكية يف العامل العرب���ي، اإ�صافة 

اإل���ى احت�صانها واحدا من اق���دم معابد الهندو�ش يف 
املنامة الذي اأن�صئ قبل 200 عام.

واأبدى م���ور تفاوؤل���ه يف اأن يك���ون اإعالن مملكة 
البحري���ن بارقة اأمل لع���امل يعمه ال�ص���الم والتعاي�ش 
ب���ني جمي���ع الأدي���ان، معربا ع���ن اأمل���ه يف اأن ت�صبح 
جتربة البحرين الرائ���دة م�صدر اإ�صعاع واإلهام لباقي 
الأمم لالقت���داء بنف�ش التجربة ون�رص اخلري والتعاي�ش 

ال�صلمي بني اجلميع.

التزام مخلص 
ب���دوره، اأكد �صف���ري مملكة البحري���ن لدى دولة 
الكوي���ت ال�صيخ خليفة بن حم���د اآل خليفة اأنه حا�رص 
يف ه���ذا احل���دث ال�صخ���م يف لو�ش اجنلو����ش مواطنا 
بحريني���ا فخ���ورا ب���اإرث ب���الده الغن���ي بالتعددي���ة 
الثقافية والتعاي�ش احل�ص���اري بني خمتلف الأديان 
وم�صارب املجتمع. واأ�ص���اف ال�صيخ خليفة يف كلمته 
خالل الحتفالية “ما يزيدين فخراً هو اختيار �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل خليف���ة منذ تويل 
جاللت���ه مقالي���د احلك���م ال�ص���ري على خط���ى اأ�صالف 
جاللته الكرام باحلف���اظ على موروث احلرية الدينية 

والتعاي�ش ال�صلمي لعقود طويلة”.
واأكد ال�صيخ خليفة اأن جاللة امللك يعتر الداعم 
الأك���ر للتنوع الثقايف وت�صخري جميع الفر�ش للحوار 
بني جميع الأدي���ان واحل�ص���ارات والثقافات، واأكر 
دليل على ذلك زيارات جاللته للفاتيكان ولقاوؤه اآخر 
3 بابوات يف الفاتيكان، اإ�صافة اإلى ا�صت�صافة �صيخ 
الأزه���ر يف البحرين وكبار رج���الت الأديان اليهودية 

والهندو�صية والبوذية وامل�صيحية.
واأك���د ال�صي���خ خليف���ة اأن تقدي���ر جالل���ة امللك 
املخل����ش له���ذا التنوع الثق���ايف والت�صام���ح الديني 
و�صع���ي جاللته ال���دوؤوب لتهيئ���ة اأر�صي���ات خ�صبة 

لل�ص���الم ق���د حتول اإل���ى �صيا�ص���ة را�صخ���ة يعك�صها 
بو�ص���وح “اإعالن مملك���ة البحرين” الت���ي اأعلن عنها 
اليوم. ولفت ال�صيخ خليفة اإلى اأنه منذ العام 2002 
وجالل���ة امللك ي�ص���در توجيهاته ال�صدي���دة لتنظيم 
حوارات وموؤمترات ب���ني الإ�صالم وامل�صيحية، والتي 
تعت���ر الأول من نوعها عل���ى م�صتوى منطقة اخلليج 
العرب���ي، تبع ذلك النجاح الرائ���د توجيه جاللة امللك 
بتنظي���م موؤمت���ر ح���وار احل�ص���ارات، مما ي���دل دللة 
قاطع���ة على الت���زام جاللت���ه املخل�ش للح���وار بني 
الأدي���ان والتعاي�ش ال�صلمي. كم���ا اأكد ال�صيخ خليفة 
اأن مرك���ز املل���ك حم���د العاملي للحوار ب���ني الأديان 
والتعاي����ش ال�صلم���ي ميثل حج���ر زاوي���ة تاريخي يف 
�صبيل العمل على تنفيذ روؤية جاللة امللك امل�صتندة 
عل���ى تقاليد مملك���ة البحرين املرحب���ة باجلميع بكل 

مودة و�صعة �صدر.
وثمن ال�صيخ خليفة جهود �صمو ال�صيخ نا�رص بن 
حمد والذي ميثل انعكا�صا حقيقيا ملا يوؤمن به جاللة 
امللك م���ن قيم ومب���ادئ �صامية، وال���ذي يعد قدوة 

لكل �صباب يطمح مل�صتقبل واعد ومزدهر.

رؤية حكيمة
من جهتها، اأكدت الأمني العام لحتاد اجلاليات 
الأجنبي���ة يف البحري���ن بيت�ص���ي ماثي�ص���ون اأن مملكة 
البحري���ن حباه���ا اهلل مبلك ذي روؤي���ة حكيمة واإميان 
را�ص���خ ب���اأن احلري���ة الدينية ه���ي مفت���اح التعاي�ش 
ال�صلمي. وبين���ت ماثي�صون اأن جالل���ة امللك كان يف 
م�صع���اه احلثي���ث لتعزيز التعاي����ش ال�صلمي واحلوار 
ب���ني الأدي���ان �صباقا وفريدا من نوع���ه على م�صتوى 
املنطق���ة والعامل، موؤم���ن بفل�صفة حكيم���ة اأ�صا�صها 
اأن جمي���ع اتب���اع الأدي���ان ال�صماوية وغ���ري ال�صماوية 

باإمكانهم العي�ش معاً ب�صالم ووئام.
واأو�صح���ت ماثي�ص���ون ان البحريني���ني ترعرعوا 
منذ مئات ال�صنني مع ج���ريان لهم يعتنقون الأديان 
امل�صيحية واليهودية والبوذية وال�صيخ وامل�صلمني 
من خمتلف املذاه���ب، وعا�صوا معهم يف حب ووئام، 
كما كان اأ�صدقاوؤهم منذ نعومة اأظفارهم من خمتلف 
الثقاف���ات والطوائ���ف، وبالتايل ميت���از البحرينيني 
بتفه���م واح���رتام خا����ش جلمي���ع الأدي���ان والأعراق 
والثقافات الأخرى. واأكدت ماثي�صون اأن اجلميع على 
اأر�ش البحرين يعي�صون �صوا�صية من دون اأي تفرقة 
اأو متييز بينه���م، ويعي�صون حي���اة طبيعية ويوؤدون 
�صلواته���م يف اأماكن العبادة بكل حرية، م�صددة على 

اأن اجلميع يف البحرين يعي�صون كاأ�رصة واحدة.
واعترت ماثي�صون اإعالن مملكة البحرين ومركز 
املل���ك حمد العاملي للحوار ب���ني الأديان والتعاي�ش 
ال�صلمي مبادرات رائدة من لدن جاللة امللك هدفها 
تعزي���ز الدع���م ال���دويل لروؤي���ة املل���ك الفري���دة يف 

التعاي�ش ال�صلمي واحلوار بني الأديان.
وذك���رت ماثي�صون اأن مركز امللك حمد العاملي 
للحوار ب���ني الأديان والتعاي����ش ال�صلمي �صيت�صمن 
متحفا لعر�ش اإرث مملك���ة البحرين التاريخي الغني 
باحلريات الدينية والتعاي�ش ال�صلمي لقرون طويلة 

من الزمن.
وا�صتعر�صت ماثي�صون جه���ود احتاد اجلاليات 
الأجنبي���ة يف البحري���ن وجولته العاملية ب���دءا بلندن 
ووا�صنط���ن  وباري����ش  وبروك�ص���ل  برل���ني  وتلته���ا 
ونيوي���ورك وروما لإبراز جترب���ة البحرين الفريدة يف 

التعاي�ش ال�صلمي واحلوار بني الأديان.

• �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد ي�صارك يف توقيع الإعالن	

تن�صى” ل  “�صاعة  امللك  مع  ولقائي  للبحرين  الأول��ى  زيارتي  هاير:  احلاخام 
العامل م�صتوى  على  نظريها  قل  حميدة  بخ�صال  يتمتع  جمتمعكم  مور:  الق�ش 
الديني التمييز  اأو  الكراهية  عن  بعيدا  الت�صامح  على  حتث  جتربتكم  هاير: 
والتعاي�ش  الثقافية  بالتعددية  الغني  ب��الدي  ب��اإرث  فخور  حمد:  بن  خليفة 
تفرقة اأي  دون  �صوا�صية  يعي�صون  البحرين  اأر���ش  على  اجلميع  ماثي�صون: 
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اأب���وال���غ���ي���ط: االح���ت���ف���ال ب���اجل���ائ���زة م��ن��ر ع���رب���ي ل��ن�����ر ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي

حت���دي���ات ج�����س��ام ت���واج���ه ب��ل��دان��ن��ا يف ���س��ب��ي��ل ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ةاح���ت�������س���ان اجل����ام����ع����ة ل���ل���ج���ائ���زة حم���ط���ة ف����ارق����ة ت�����س��ه��م يف ت���ع���زي���ز دوره������ا

ت�سجيع امل�رشوعات التطوعية لي�ستفيد منـــــــــها املواطن العربي من املحيط اإلى اخلليج
“بيت العرب” يحت�سن جائزة �سموه الأول... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

املنام���ة - بن���ا: ك���رم الرئي�س الفخ���ري جلمعية 
الكلمة الطيبة �س���مو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، واالأم���ن العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
اأبوالغيط، �سب���اح اأم�س رواد العمل التطوعي العربي، 
الذين ح�سلوا على جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 
للعمل التطوعي للعام 2017، وذلك خالل االحتفالية 
التي اأقيمت يف مقر جامعة الدول العربية للمرة االأولى 

يف تاريخ اجلائزة.
واأ�ساد راعي اجلائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليفة بجامع���ة ال���دول العربية “بيت 
العرب”؛ الحت�سانها فعاليات احتفالية ت�سليم جائزة 
�سموه للعمل التطوع���ي يف ن�سختها ال�سابعة، كما عر 
عن تقدير �سموه العميق اإلى اأبو الغيط، على املبادرة 
الطيب���ة الت���ي تعك�س توجه���ات اجلامع���ة العربية يف 
املرحلة الراهنة، نحو دع���م وم�ساندة العمل التطوعي 
يف وطننا العربي، والذي متت ترجمته يف اإطالق جامعة 
الدول العربية لعقد العمل العربي ملنظمات املجتمع 
املدين 2016/ 2026، العام املا�سي، ملا للمنظمات 
االأهلية من اأدوار حيوية يف دعم م�سرية التنمية يف ظل 
التحديات اجل�سام التي تواجه بلداننا يف �سبيل تنفيذ 
خطط التنمي���ة ال�ساملة؛ لتحقيق اال�ستق���رار والرفاه 

للمواطن العربي.
ويف كلمة الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة 
يف االحتفالي���ة، وج���ه �سمو ال�سيخ عي�س���ى بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة التهنئة اإل���ى جميع املكرمن الذين 
قدم���وا وبذل���وا الكث���ري يف خدم���ة جمتمعاته���م، غري 

عابئن اإال مب�ساعدة اأوطانهم يف خمتلف املجاالت.
واأكد �سموه اأن العمل التطوعي بات اأحد العوامل 
املهمة يف العمل االإمنائي منذ بداية االألفية اجلديدة، 
كم���ا بات تقدم الدول يقا�س مب���ا لديها من مبادرات 
تطوعي���ة، تعك����س الوع���ي واالإدراك ل���دى مواطنيها 
باأهمي���ة تكامل ال���دور املجتمع���ي مع خط���ط التنمية 
التي تتبناها احلكومات يف هذه الدول، كما تعك�س ما 
لدى اجله���ات الر�سمية من تبني لهذه املبادرات، مبا 
ي�سم���ح لها للتحرك االإيجابي ل�س���د الفجوات التنموية 
يف بع�س املجاالت التي قد ال ميكن اأن ت�سملها برامج 
العم���ل احلكومية، وهذا م���ا اأدركته مملك���ة البحرين، 
حيث حتظى االأعم���ال االإن�سانية بدعم مبا�ر من عاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
وباإ�سناد من احلكومة برئا�س���ة رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 
ومب���وؤازرة ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة. واأ�س���اف �سموه اأن 
العمل التطوعي �سمة متاأ�سل���ة يف جمتمعاتنا العربية 
التي مار�س���ت قيم الت�سامح والتعاي�س، فكانت منارة 
للعلم واحل�سارة والرقي والتط���ور الذي اأنار الطريق 
للعامل اأجمع، كما اأن تاريخنا العربي يزخر بالعديد من 
العالمات امل�سيئة يف جم���االت البذل والعطاء، والتي 
حتولت اإلى قدوة ح�سنة لالأجيال املتعاقبة، الفتا اإلى 
اأن انطالق���ة جائزة �سم���وه للعمل التطوع���ي العربي، 
قب���ل 7 �سنوات جاءت؛ من اأجل تعزيز ون�ر قيم العمل 
التطوع���ي ل���دى اأجيال ال�سب���اب، لي�ستكمل���وا ما بداأه 
االآباء واالأجداد من م�سرية عطرة يف هذا املجال، وذلك 
من خ���الل الرتكيز عل���ى النماذج امل�رق���ة يف خمتلف 
اأنح���اء الوط���ن العرب���ي، وا�ستعرا�س جناحاته���م اأمام 
ال�سب���اب. واختتم �سمو ال�سي���خ عي�سى بن علي كلمته 
موؤك���دا اأن الب���ادرة الطيبة من جامعة ال���دول العربية 
باحت�س���ان اجلائزة متثل حمطة فارق���ة يف تاريخ هذه 
اجلائزة، �ست�سهم يف تعزيز دورها يف خدمة جمتمعاتنا 
العربي���ة من خالل ––، واأثنى على دور االحتاد العربي 
للتط���وع، وال���ذي حق���ق جناح���ات الفت���ة يف الف���رتة 
املا�سي���ة، كما وجه �سموه حتي���ة خا�سة اإلى االأخوة يف 

جمعي���ة الكلمة الطيبة واللجن���ة املنظمة للجائزة على 
جهوده���م امللمو�س���ة يف تطوير اجلائ���زة، و�سوال اإلى 

هذه االحتفالية املميزة اليوم.

تحية تقدير واعتزاز
م���ن جانبه، اأع���رب االأم���ن العام جلامع���ة الدول 
العربي���ة اأحم���د اأبوالغيط ع���ن اعت���زازه بامل�ساركة يف 
فعالي���ات االحتف���ال بجائ���زة �سمو ال�سي���خ عي�سى بن 
علي اآل خليفة للعم���ل التطوعي يف ن�سختها ال�سابعة، 
والتي حتت�سنها االأمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
وذل���ك بالتع���اون والتن�سي���ق امل�س���رتك ب���ن جامعة 
الدول العربية وجمعية الكلمة الطيبة واالحتاد العربي 
للتطوع، موؤك���دا اأن هذا احلدث الكب���ري الذي ي�سهده 
العامل العربي للعام ال�سابع على التوايل لتكرمي رواد 
العم���ل التطوع���ي يف وطننا العربي وو�س���ع خراتهم 
وم�ساريعهم يف بوؤرة ال�سوء يف اأو�ساط املتطوعني يف 

الدول العربية كافة.
ووج���ه االأمن العام جلامعة ال���دول العربية حتيه 
تقدير واعتزاز للرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة 
�سم���و ال�سي���خ عي�سى بن عل���ي اآل خليف���ة على دعمه 
ورعايت���ه الكرمي���ة ل���رواد العمل التطوع���ي يف مملكة 
البحرين خ�سو�س���ا، والوطن العرب���ي عموما، وتتويج 
اأعمالهم مبنحهم جائ���زة اأ�سبحت بف�سل دعم ورعاية 
�سموه اإحدى اأه���م اجلوائز املمنوحة للمعنين بالعمل 

التطوعي عربيا واإقليميا.
واأ�ساف اأن االحتفال باجلائزة اأ�سبح مبثابة منرا 
عربيا لن����ر ثقافة العمل التطوعي وحتفيز املبادرات 
اخلالقة والتجارب التطوعية املميزة يف العامل العرب؛ 
االأم���ر الذي �ساع���د يف ت�سلي���ط ال�سوء عل���ى النماذج 
امل�رف���ة م���ن قي���ادات العم���ل التطوع���ي يف الوطن 
العربي، وعلى ق�س����س النجاح امللهمة جليل ال�سباب 
وتوجي���ه طاقاتهم خلدم���ة جمتمعاته���م بغية توريث 
ج���ب العمل التطوعي من خ���الل تعميق التوا�سل بن 

اأ�سحاب الب�سمات التطوعية وبن خمتلف االأجيل.

خدمة إنسانية وطنية
ووج���ه االأمن العام للجامع���ة العربية التحية اإلى 
رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة الكلمة الطيب���ة رئي�س 
االحت���اد العرب���ي للتط���وع رئي����س اللجن���ة املنظم���ة 
للجائزة ح�سن بوهزاع، والعاملن باجلمعية كافة على 
تنظيمه���م اجلائزة اأوال وعلى دوره���ا الفعال يف جمال 
العمل التطوعي، الفتا اإلى اأن���ه منذ تاأ�سي�س اجلمعية 
يف العام 2002 مت اإن�ساء جمموعة من اللجان والرامج 
املهم���ة التي تخدم جميع الفئات املجتمعية من خالل 
تق���دمي مب���ادرات وبرامج تلب���ي احتياج���ات املجتمع 

واإبراز دور العمل التطوعي يف العمل االإمنائي.
ون���وه بال���دور الب���ارز لالحت���اد العرب���ي للتطوع 
اجلمعي���ات  اأداء  مب�ست���وى  النهو����س  يف  وجه���وده 
وتعزي���ز  عموم���ا،  وال�سب���اب  الع���رب  واملتطوع���ن 
الت�سبي���ك بن اجلمعيات التطوعي���ة وبن القطاعن 
احلكوم���ي واخلا����س يف العامل العرب���ي، ومتكينها من 
خ���الل التطوير والتدري���ب والتمويل؛ م���ن اأجل جناح 
م�روعاته���ا وتق���دمي خدماته���ا النوعي���ة ملجتمعه���ا 
املحلي. و�سدد اأبوالغيط عل���ى اأن التجارب اأثبتت اأن 
بع����س االأجه���زة الر�سمية ال ت�ستطي���ع وحدها حتقيق 
امل�سارك���ة  دون  كاف���ة  التنمي���ة  وم�ساري���ع  غاي���ات 
التطوعي���ة الفاعل���ة للمواطنن واجلمعي���ات االأهلية 
التي ميكنه���ا االإ�سهام دور فاعل يف عمليات التنمية؛ 
ملرونته���ا و�رع���ة اتخاذ الق���رار فيها، وله���ذا اعتنت 
الدول احلديثة به���ذا اجلانب ملعاجلة م�سكالت الع�ر 
والتغل���ب على كثري من الظ���روف الطارئة يف منظومة 
رائعة م���ن التحالف والتكاتف ب���ن القطاع احلكومي 

والقطاع االأهلي.

واأكد االأمن الع���ام للجامعة العربي���ة اأن التطوع 
هو خدم���ة اإن�سانية وطني���ة تهدف اإل���ى حماية الوطن 
واأهله من اأي خط���ر، فالعمل التطوعي وحجم االنخراط 
في���ه اأ�سبح رم���زا من رموز تق���دم االأم���م وازدهارها، 
فاالأم���ة كلما ازدادت يف التقدم والرقي، ازداد انخراط 
مواطنيها يف اأعمال التطوع اخلريي، لذلك يلعب العمل 
التطوع���ي دورا كب���ريا يف ا�ستكمال العم���ل احلكومي 
وتدعيم���ه ل�سال���ح املجتم���ع عن طريق رف���ع م�ستوى 
اخلدم���ة اأو تو�سيعها، م�س���ريا اإلى اأنه قد ي�سعب على 
االأجه���زة احلكومية يف بع����س االأحيان توفري اخلدمات 
كاف���ة، وهنا ي���رز دور العم���ل التطوعي مل���ا تت�سيم 
به االأجه���زة التطوعية من مرونة وق���درة على احلركة 
ال�ريعة، مظهرا ال�سورة االإن�سانية للمجتمع، الفتا اإلى 
اأن ك���م التحديات التي ت�سهده���ا املنطقة العربية يف 
الف���رتة الراهنة تدعو جمي���ع منظمات املجتمع املدين 
للم�ساهم���ة ب�سكل فعال يف العمل على حتقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة وجعلها واقعا ملمو�سا.

تعزيز مكانة الجائزة
واأ�س���ار اأبوالغيط اإلى اأن اجلامعة العربية حتر�س 
عل���ى تعزي���ز وتقوي���ة دور املجتم���ع امل���دين والعمل 
التطوع���ي؛ من اأجل اإحداث التغري املن�سود يف جماالت 
التنمية املجتمعية كال�سح���ة والتعليم والق�ساء على 
الفق���ر وامل�سارك���ة ال�سيا�سي���ة وغريها م���ن الق�سايا 
وامل�س���كالت التي تواجهه���ا منطقتن���ا العربية، الفتا 
اإلى اأنه مت ا�ستح���داث اإدارة منظمات املجتمع املدين 
يف الع���ام 2002 لتك���ون نقطة ات�س���ال بن منظمات 
املجتمع امل���دين واأجهزة واآليات اجلامع���ة العربية يف 
امل�سائ���ل املتعلقة بتعزي���ز اآليات التع���اون واحلوار 
وامل�ساركة بن اجلامع���ة واآلياتها املنبثقة واملجتمع 
املدين. واأو�سح اأنه يف فراير 2016 توجت جمهودات 
اجلامع���ة العربي���ة باإطالق العق���د العرب���ي ملنظمات 
املجتم���ع امل���دين -2016 2026؛ به���دف خلق بيئة 
منا�سبة وبناء اآلية ناجحة بن منظمات املجتمع املدين 
العربي���ة واحلكوم���ات العربية واملنظم���ات االإقليمية 
والدولي���ة لتعزيز ومتكن منظم���ات املجتمع املدين 
م���ن القي���ام باأدوارهم يف حتقيق التنمي���ة امل�ستدامة 
بجان���ب احلكومة العربي���ة، الفتا اإل���ى اأن وقية العقد 
العرب���ي ا�ستندت اإل���ى اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة ال� 
17 للعام 2030 التي اعتمدها قادة العامل يف �سبتمر 

2015 من خالل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

واعتر االأمن الع���ام اأن العقد العربي ملنظمات 
املجتم���ع املدين الت���زام مل ي�سبق ل���ه مثيل من جانب 
ال���دول العربي���ة االأع�س���اء  يف جامعة ال���دول العربية 
الإ����راك منظم���ات املجتمع املدين يف جه���ود التنمية، 
وك�سف عن اجلامعة العربي���ة تعمل حاليا على تعديل 
ال�رشوط واالإج���راءات التي حتكم العالق���ة مع منظمات 
املجتمع املدين؛ االأمر الذي �سي�سمح لها بح�سور هذه 
املنظمات يف جميع املوؤمترات واالأن�سطة التي تنظمها 
جمي���ع اأجه���زة اجلامع���ة العربية مب���ا فيه���ا الرملان 

العربي وجلنة حقوق االإن�سان.
واختت���م اأبوالغي���ط كلمت���ه، موؤك���دا اأن االحتفاء 
واالحتف���ال برواد العم���ل التطوعي يف الع���امل العربي 
ياأتي كخط���وة نحو تعزي���ز مكانة جائزة �سم���و ال�سيخ 
عي�س���ى ب���ن عل���ي للعم���ل التطوع���ي عل���ى امل�ستوى 
االإقليمي، وكذلك العمل على حتقيق روؤية اجلائزة يف 
ن�ر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وحتفيز املبادرات 
اخلالقة والتجار التطوعية املمي���زة يف العامل العربي، 
اإ�سافة اإلى ت�سليط ال�س���وء على النماذج امل�رفة من 
قي���ادات العم���ل التطوع���ي يف الوطن العرب���ي وعلى 
ق�س�س النجاح امللهمة جلي���ل ال�سباب، وتكرمي رواد 
العم���ل التطوعي يف الع���امل العربي وو�س���ع خراتهم 
وم�ساريعهم يف بوؤرة ال�سوء يف اأو�ساط املتطوعني من 

الدول العربية كافة.

سمة راقية
من جانبه، األقى رئي�س الهيئة اخلريية االإ�سالمية 
العاملية وامل�ست�س���ار بالديوان االأم���ريي وامل�ست�سار 
اخلا�س لالأم���ن العام لالأمم املتحدة عبداهلل املعتوق 
كلم���ة نيابة ع���ن املكرمن اأع���رب فيها ع���ن اعتزازه 
بامل�سارك���ة يف منت���دى م���ن منتديات اخل���ري والعمل 
التطوع���ي، م�سيدا باحت�س���ان جامعة ال���دول العربية 
“قلعة العروبة” حلفل الن�سخة ال�سابعة من جائزة �سمو 
ال�سي���خ عي�س���ى بن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة للعمل 
التطوعي؛ تقديرا منها للدور الريادي واملتميز الذي 
ت�سطلع ب���ه مملكة البحرين يف دع���م العمل التطوعي 

عربيا واإ�سالميا.
وتوج���ه املعت���وق نيابة ع���ن املكرم���ن بال�سكر 
وعظي���م االمتن���ان ل�سمو ال�سي���خ عي�سى ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة لرعايت���ه اجلائ���زة الرفيع���ة، دعما 
وت�سجيعا لثقافة العمل التطوعي، كما نوه بدور جمعية 
الكلمة الطيب���ة واالحتاد العربي للتط���وع لتنظيمهما 

ه���ذه االحتفالية ودورهما الكب���ري وامللمو�س يف دعم 
م�روع���ات العم���ل التطوع���ي يف خمتل���ف املج���االت 
وتفعي���ل جه���ود ال�سب���اب العرب���ي يف خدم���ة اأوطانه 

والعمل على تنميتها وازدهارها وتطورها.
واأك���د املعت���وق اأن العم���ل التطوعي ه���و اإحدى 
ال�سم���ات الراقي���ة والنبيل���ة الت���ي متي���ز املجتمعات 
املتح����رة ومملكة البحرين بال�راكة مع �سقيقاتها يف 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي �ربت املثل يف البذل 
والعط���اء وت�سجيع التنمي���ة امل�ستدام���ة وتنمية وعي 
ال�سعوب بق�سايا العم���ل التطوعي، ووجه حتية اإجالل 

وتقدير ململكة البحرين ملكا وحكومة و�سعبا.
واأ�س���ار اإلى اأن���ه يف ظل تعدد االأزم���ات االإن�سانية 
وت�ساع���د االأخط���ار املحدق���ة بالعدي���د م���ن ال���دول 
وال�سع���وب يف الع���امل تاأت���ي مث���ل ه���ذه املب���ادرات 
والرامج واملوؤمت���رات االإن�سانية لت�سكل خطوة مهمة 
يف م�س���ار العم���ل عل���ى تخفيف وط���اأة ه���ذه االأزمات 

ومواجهة م�ساعفاتها االإن�سانية.
واختت���م املعتوق كلمته بالتاأكي���د على اأن الفوز 
به���ذه اجلائزة ه���و م�سوؤولية جدي���دة وتكليف اإ�سايف 
وتك���رمي لبلدي الكوي���ت وجميع العامل���ن يف احلقل 
االإن�س���اين والعم���ل التطوع���ي. و�سه���دت االحتفالية 
عر����س فيلم ت�سجيلي عن تاري���خ اجلائزة، كما عر�س 
فيل���م ت�سجيل���ي ع���ن اأه���م منج���زات االحت���اد العربي 
للتط���وع خالل العام املا�سي. عقب ذلك كرم الرئي�س 
الفخري جلمعية الكلمة الطيبة �سمو ال�سيخ عي�سى بن 
على بن خليفة اآل خليفة، واالأمن العام جلامعة الدول 
العربية اأحم���د اأبوالغيط 15 �سخ�سي���ة عربية ميثلون 
اأك���ر م���ن 10 دول عربية الإ�سهام���ات التطوعية على 

امل�ستوى العربي.

تكريم 15 شخصية من 10 دول عربية 
و�سملت قائمة املكرم���ن كال من: الوزيرة جنالء 
بنت حمم���د العور - وزيرة تنمية املجتمع )االإمارات(، 
وعب���داهلل معت���وق املعتوق - رئي����س الهيئة اخلريية 
االإ�سالمي���ة العاملي���ة وامل�ست�س���ار بالدي���وان االأمريي 
وامل�ست�س���ار اخلا����س لالأم���ن الع���ام لالأم���م املتحدة 
)الكوي���ت(، وال�سي���خ �سهي���ل �سامل به���وان - رئي�س 
جمل����س اإدارة جمموعة �سهيل بهوان القاب�سة ورئي�س 
موؤ�س�س���ة �سهي���ل به���وان اخلريي���ة )عم���ان(، وح�سن 
اإبراهي���م كم���ال - نائ���ب الرئي����س ورئي����س املكتب 
التنفي���ذي باللجنة الوطنية للم�سن���ن واالأمن العام 
جلمعي���ة البحري���ن اخلريي���ة )البحري���ن(، وهب���ة هالل 
ال�سوي���دي - موؤ�س����س ورئي�س جمل�س اأمن���اء موؤ�س�سة 
اأهل م�ر اخلريية )م�ر(، وحممد علي احلاملي – رجل 
اأعم���ال )اليمن(، وعب���داهلل �ساعف – اأ�ست���اذ يف كلية 
العلوم القانوني���ة واالقت�سادي���ة واالجتماعية ومدير 
مركز الدرا�سات واالأبحاث يف العلوم االجتماعية ومدير 
معهد التنمي���ة االجتماعية، كما �سغ���ل �سابقاً من�سب 
وزي���ر الرتبية الوطنية )املغ���رب(، ووحيد بن الطيب 
العبيدي – القائد العام للك�سافة التون�سية )تون�س(، 
ومنى ح�سن حممد )ال�سومال(، و�سمية اأحمد القارمي 
– الرئي����س الفخ���ري ملوؤ�س�س���ة وط���ن العي���د رو����س 
التنموي���ة الن�سوي���ة وموؤ�س�س ائتالف اأ�س���وات الن�ساء 
وع�سو موؤمتر احلوار الوطني )اليمن(، وتوفيق را�سد 
�سلطان اأح���د ال�سخ�سيات االجتماعية البارزة )لبنان(، 
وه�س���ام فاي���ز ال�راري – وزي���ر �سابق لل�سب���اب، كما 
�سغ���ل عدد م���ن املنا�سب االأخرى املهم���ة  )االأردن(، 
واأمات���ي بنت حم���ادي - رئي����س املجموع���ة احل�رية 
لنواك�س���وط، كما كانت ت�سغل من�سب وزيرة الوظيفة 
العمومي���ة )موريتاني���ا(، وط���الل توفي���ق اأبوغزالة – 
موؤ�س�س ورئي�س جمموع���ة اأبوغزالة الدولية )االأردن(، 

وب�سري �سادق جموعه – رجل اأعمال )ال�سودان(.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة يلقي كلمته	

البحرين تهتم بدعم جهود تعزيز العمل التطوعي واخلريي
ا�ستعر�س التعاون الثنائي مع اأبوالغيط... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي: 

ا�ستقبل الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة 
الطيبة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، االأمن العام جلامعة الدول العربية 
اأحم���د اأبوالغيط، بح�سور االأمن العام جلامعة 

الدول العربي���ة اال�سبق عمرو مو�سى، و�سفري 
مملك���ة البحرين لدى جمهوري���ة م�ر العربية 
ال�سقيق���ة ال�سي���خ را�س���د ب���ن عبدالرحمن اآل 

خليفة.

وخ���الل اللق���اء، اأكد �سم���و ال�سيخ عي�سى 
بن عل���ي اأهمية تعزي���ز التع���اون بن مملكة 
البحرين وجامعة ال���دول العربية يف املجاالت 
التطوعية واخلريية. ون���وه �سموه اإلى اهتمام 

مملك���ة البحرين بدعم خمتلف اجلهود الرامية 
اإل���ى تعزي���ز العم���ل التطوعي واخل���ريي، ملا 
يحمله ذلك من ر�سالة اإن�سانية نبيلة تتما�سى 
مع تعالي���م الدين االإ�سالم���ي احلنيف وتعمق 

من الروابط بن ال�سعوب.
كما مت خ���الل اللق���اء ا�ستعرا�س جماالت 
التعاون الثنائي واملو�سوعات ذات االهتمام 

امل�سرتك.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة لدى ا�ستقباله اأحمد اأبوالغيط	
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بحث التعاون يف التوظيف مع �رسيالنكا

“اخلارجية”: مزاعم “العفو الدولية” عارية عن ال�صحة

دخان اأ�صود يت�صاعد من “دانات مدينة عي�صى”

تطبيق منح �صاعتي رعاية لذوي املعوق نهاية 2017

ميتنعون عن الرد على ا�صتف�صاراتنا موظفو “الت�صجيل” 

تهديدات باإف�شال انعقاد اجلمعية العمومية بالقوة

افتتاح مركز الب�شيتني االجتماعي اأكتوبر املقبل... بوح�شن لـ “$”:

لوجود “اأوامر من فوق”... جامعيون لـ  “$”:

مل مي�ـــض اأكـــر مـــن ن�شف عـــام علـــى ت�شكيل 
احتـــادي مالك �شقـــق دانـــات مدينة عي�شـــى رقم 1 
و2، حتى ت�شاعـــدت حدة اخلالفات فيما بني املالك 
وجمل�ـــض اإدارتهـــم املنتخـــب يف فربايـــر املا�شـــي 
واملكون مـــن 9 اأ�شخا�ض. وانقدحـــت ال�رشارة االأولى 
لتلـــك اخلالفات حـــني حدد جمل�ـــض االإدارة يف يوليو 
املا�شي مبلغ الر�شوم ال�شهرية املطلوبة من املالك 
لتغطيـــة م�شاريف املباين ومرافقهـــا، والتي بلغت 
40 دينـــاراً �شهريـــا عـــن كل �شقة، وهو مـــا مل يجد 
قبـــوال لـــدى جمموعة كبـــرة من املـــالك. وعند ذلك 
عمـــد املـــالك اإلـــى اإجـــراء ا�شتبانة �شـــارك فيه 110 
مالك، جاءت نتيجته يف �شالح عقد اجلمعية العمومية 
وخف�ض الر�شوم اإلـــى نحو 20 ديناراً، وهو ما مل يلق 
القبول مـــن جمل�ض االإدارة، حيث اعتـــرب نتائجه اأنها 
غر قانونية وخمالفة لـــروح العمل اجلماعي ومدعاة 
للتفرقـــة. وبنينَّ املـــالك يف حديثهم لــــ “البالد” اأن 
جمموعـــة منهم طلبوا من جمل�ـــض االإدارة عرب الربيد 
االلكـــروين تزويدهـــم بن�شخ مـــن عقـــد التاأ�شي�ض، 
وتفا�شيل املوازنـــة وبيان اخلدمات املقدمة مقابل 
االأ�شعار املقرحة؛ لدرا�شـــة بدائل اأو احل�شول على 
عرو�ض اأخرى، اإال اأن املجل�ض مل يلتفت لهذا الطلب.

وذكروا اأنه يف 9 �شبتمرب اجلاري اأر�شلت ر�شائل 
ن�شيـــة للمـــالك لدعوتهـــم حل�شور اجتمـــاع اجلمعية 

العمومية يوم ال�شبت املوافق 16 من ال�شهر اجلاري، 
ممـــا اأثار موجـــة ر�شائل م�شـــادة من جمل�ـــض االإدارة 
تتهـــم الدعوة للجمعية بعـــدم القانونية، والت�شكيك 
بعدم ا�شتكمال الن�شاب القانـــوين املخول بالدعوة 
النعقادهـــا. وتابعوا اأن املجل�ض اأكـــد يف ر�شائله اأنه 
“هـــو اجلهـــة املخولة بالدعـــوة لعقـــد اجلمعية بعد 
التحقق مـــن تواقيع املالك، واالت�شـــال باملوقعني 
والتاأكـــد من جدية طلبهـــم، وقـــام بالتهديد �رشاحة 

باإف�شال انعقادها داخل املجمع بقوة النظام”.
و�شـــدد املـــالك علـــى حقهـــم يف عقـــد اجلمعية 
العموميـــة، وكذلك باإمكان رفع دعـــوى عدم تعر�ض 
اأمام املحكمة امل�شتعجلة، واإمكان طلب تدخل االأمن 
يف حـــال التعر�ـــض املبا�رش الأي مـــن التجهيزات التي 
�شتتخـــذ الإجناح انعقاد اجلمعية العمومية، اإلى جانب 
رف�ـــض حماولة فر�ض و�شايـــة املجل�ض على قرارات 

اأع�شائها.

اأكـــد النائب جمـــال بوح�شن اأن اإجـــراءات تنفيذ 
القـــرار اخلا�ض مبنـــح �شاعتـــي الرعايـــة االجتماعية 
للمعوقـــني ال يـــزال لـــدى اللجنـــة الوزاريـــة يف طور 

تنظيم وو�شع االآليات لتطبيقه. 
واأو�شح اأن هـــذا امل�رشوع مي�ض فئـــات مت�شعبة 
يحتـــاج �شبط اآليـــات التطبيق خ�شو�شـــا واأنه مي�ض 
القطاع اخلا�ض الذي يعتمد على االإنتاجية والربحية 

يف التوظيف.
وبنينَّ بوح�شن اأن احلكومـــة حتر�ض على اأال ي�رش 
تطبيـــق منح املوظف اأو العامل مـــن ذوي االإعاقة اأو 
الذي يرعـــى معوقاً مـــن اأقربائه من الدرجـــة االأولى 
�شاعتـــي راحة يومياً مدفوعتي االأجر، القطاع اخلا�ض 

اأو مي�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.
وعن اآليات تطبيق القرار قال النائب لـ “البالد” 
اإن وزارة العمـــل �شتعمـــد اإلى تق�شيم مـــن ي�شملهم 
القرار اإلى فئات عليـــا ومتو�شطة ودنيا ح�شب �شدة 
االإعاقـــة، واإن التطبيق �شيكـــون تدريجيا يف البداية، 

و�شيتم العمل به خالل هذا العام.

المركز العاشر
وذكر النائب بوح�شن اأن افتتاح مركز الب�شيتني 
االجتماعـــي �شيكون يف �شهـــر اأكتوبـــر املقبل، وهو 
املركـــز العا�رش من نوعـــه يف اململكة و�شمن جمموعة 
املراكـــز االجتماعيـــة التـــي تديرهـــا وت�ـــرشف عليها 

الوزارة.
وتابـــع اأن هذا املركز �شيقـــدم اخلدمات لفئات 
املجتمع كافة، وت�شمل االأن�شطة والربامج االجتماعية 
والتوعية وامل�شاعـــدات االجتماعية واالإر�شاد االأ�رشي 
ومراكـــز تدريب االأ�رش املنتجـــة، وت�شويق منتجاتهم، 

وت�شليم طلبات امل�شاعدات االجتماعية.
واأ�شـــار يف حديثه اإلـــى اأن وزارة العمل يف �شدد 
حتويل مركز االإيـــواء االجتماعي للم�شنني يف املحرق 
اإلى مركز منوذجي لنقاهـــة امل�شنني، وهو االأول من 

نوعه يف اململكة.

البطالة والتوظيف
ولفـــت اإلـــى اأن وزارة العمـــل وعـــدت بتقـــدمي 
كل الدعـــم للفكـــرة التي قدمهـــا بخ�شو�ض املركز، 
و�شتعمل علـــى اأن يكـــون مركزا متقدمـــا ومتطورا، 

وليكون مركز نقاءة اأكر منه لالإيواء.
وقـــال بوح�شن “اإن اللقاء مـــع وزير العمل مثمر 
ويالم�ض ق�شايـــا النا�ض خ�شو�شا مو�شـــوع البطالة 
والتوظيـــف وحل م�شكلـــة البطالة وخطـــة الوزارة يف 

معاجلته”.
ولفت اإلى اأن الوزارة طبقت خطة توطني وبحرنة 
الوظائـــف العليا والقيادية يف القطاع اخلا�ض؛ كونه 
رافدا كبـــرا من روافد اقت�شـــاد البحرين واحلكومة 
تعول عليـــه الكثر حلـــل اأزمة البطالـــة التي هي يف 

تدين.
وبـــنينَّ بوح�شن اأن من اأهم املو�شوعات التي مت 
طرحهـــا مع الوزير حميدان هـــي امل�شاعدات والدعم 
احلكومـــي لالأ�رش املجتاحـــة واملتعطلني عـــن العمل 
وخم�ش�شات املعوقني، واحلر�ض على اأال مت�ض هذه 

الفئات من املجتمع.

�شكا طـــالب بجامعة البحرين لــــ “البالد” اإحجام 
موظفـــي اإدارة القبـــول والت�شجيـــل عـــن الـــرد على 
ا�شتف�شاراتهـــم املتعلقة بعمليـــة الت�شجيل للف�شل 
الدرا�شـــي اجلديد، اأو تقـــدمي اأي م�شاعدة لهم بهذا 
اخل�شو�ـــض. وذكـــر الطالب اأن املوظفـــني اأبلغوهم 
بوجـــود اأوامر عليا بهذا ال�شـــاأن، وتوجيه الطالب اإلى 
اإمتـــام عملية قبولهـــم والت�شجيل من خـــالل املوقع 

االإلكروين املخ�ش�ض لهذا الغر�ض فقط.
واأ�شاروا اإلـــى اأن النظام االلكـــروين ف�شال عن 
عـــدم قدرته على حل جميع امل�شـــكالت وال�شعوبات 
التي تعر�ض الطالب اأثنـــاء عملية الت�شجيل، يعاين 
عـــدد مـــن امل�شـــكالت التقنيـــة التـــي تربـــك عملية 
الت�شجيل. ولفتوا اإلـــى اأن التحول االإلكروين ب�شكل 
كامل جـــاء مبكرا؛ لعـــدم جاهزية الطـــالب وموظفي 
الت�شجيل ال�شتخـــدام النظام من جهة، وعدم جاهزية 

النظام نف�شه لهذا التحول الكامل من جهة اأخرى.
ت�شلـــب  نف�شـــه  الوقـــت  يف  الطـــالب  وانتقـــد 
اجلامعـــة يف قراراتها ب�شـــاأن التحـــول االإلكروين يف 
عملية الت�شجيـــل، يف حني يتم االإبقاء على االإجراءات 
املعقـــدة والقدمية الإمتام عمليـــة التخرج، وتعطيل 
الراغبني يف التخرج من ت�شلم اإفادات تخرجهم بداعي 

ال�شغوطات التي تواجههم مع فرة الت�شجيل.

• دانات مدينة عي�شى	

• وزير العمل م�شتقبال النائب بوح�شن	

• جانب من عملية الت�شجيل باحل�شور ال�شخ�شي �شابقا )اأر�شيفية(	

مدينـــة عي�شى - وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة: اأ�شـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية رئي�ـــض جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم 
�شـــوق العمـــل جميـــل حميـــدان بالعالقـــات 
البحرينيـــة ال�رشيالنكية، يف ظـــل رغبة حكومة 
البلدين علـــى تطويرها مبا يخـــدم امل�شالح 

امل�شركة ل�شعبيهما ال�شديقني.
وا�شتعر�ض حميدان مع وزيرة التوظيف 
اخلارجي بجمهورية �رشيالنكا ثاالث اتوكوراال، 
العالقـــات القائمة بني البلديـــن ال�شديقني 
و�شبـــل تطويرهـــا، خ�شو�شـــا يف املجـــاالت 
العماليـــة واالطالع على التجـــارب الناجحة يف 
جمـــال التوظيـــف وتنميـــة املـــوارد الب�رشية، 
وتعزيـــز التعـــاون الفنـــي مبا يخـــدم تطوير 

اأنظمـــة �شـــوق العمـــل يف البلديـــن، وتاأهيل 
االأيدي العاملة ملواكبة امل�شتجدات املتغرة 

ومتطلبات اأ�شواق العمل. 
كما تطـــرق االجتمـــاع اإلى مـــا مت اإجنازه 
علـــى �شـــوء مذكـــرة التفاهـــم املوقعة بني 

البلدين، ومقررات حوار اأبوظبي.
ومن جانبها، اأعربت الوزيرة ال�رشيالنكية 
عن �شكرها وتقديرهـــا حلكومة البحرين؛ ملا 
يحظى به عمال بالدهـــا باململكة من ترحيب 
واهتمـــام، الفتـــة اإلـــى مـــا تتمتع بـــه اجلالية 
ال�رشيالنكيـــة مـــن رعايـــة بف�شـــل الت�رشيعات 
العماليـــة املتطـــورة، والتـــي تعـــد امنوذجا 
يحتـــذى، موؤكـــدة الدور الـــذي تلعبه اململكة 

على ال�شعيد العمايل قاريا ودوليا.

املنامـــة - وزارة اخلارجيـــة: قالـــت 
وزارة اخلارجية اإن منظمة العفو الدولية 
اأ�شـــدرت تقريـــًرا يف ال�شابع من �شبتمرب 
اجلـــاري عـــن مملكـــة البحريـــن، حتدثت 
فيـــه عـــن »قمـــع املعار�شـــة«، واأوردت 
فيـــه حزمة مـــن املزاعـــم واال�شتنتاجات 

املغلوطة.
ب�شفـــارة  االأول  ال�شكرتـــر  واأ�شـــح 
اململكـــة  يف  البحريـــن  مملكـــة  �شفـــارة 
املتحـــدة فهـــد البنعلـــي يف بيـــان اأم�ض 
»ت�شمن تقرير العفـــو الدولية عدًدا من 
االدعـــاءات واملزاعم العارية عن ال�شحة، 
واالأخبـــار غـــر املوثقة، التـــي ال تعك�ض 
واقع اأو�شـــاع حقوق االإن�شـــان يف مملكة 

البحرين«.
مملكـــة  �شفـــارة  »اأولـــت  وا�شـــاف 
البحريـــن يف اململكـــة املتحـــدة اهتماًما 
كبـــًرا بتعزيز العالقة مع العفو الدولية، 
واعتمـــدت اأ�شلـــوب التوا�شـــل املبا�ـــرش 
معهـــا منذ مدة طويلـــة، وذلك بغية �رشح 
االأو�شاع واطالعها على اآخر امل�شتجدات. 
وللتو�شيح، فقد عقـــدت �شفارة مملكة 
البحريـــن اجتماعات م�شتمرة مع م�شوؤويل 
العفو الدولية، بلـــغ عددها 9 اجتماعات 
مبعـــدل اجتماع �شهرًيا منـــذ بداية العام 
احلـــايل حتـــى تاريخـــه وكان اآخرها يوم 

اخلمي�ض املوافق 7 �شبتمرب 2017«.
وذكـــر البنعلـــي »حر�شـــت �شفـــارة 
مملكـــة البحريـــن علـــى تقـــدمي الردود 
العفـــو  ا�شتف�شـــارات  علـــى  واالإجابـــات 
الدولية ب�شاأن ق�شايـــا حمددة طرحتها، 
والوثائـــق، �شواء  املعلومـــات  وقدمـــت 
تعلقت بحاالت فردية، اأو باحلالة العامة 

لتطـــورات اأو�شـــاع حقـــوق االن�شـــان يف 
البحرين«.

وتابـــع كما اهتمـــت �شفـــارة مملكة 
واإ�شـــدار  باإعـــداد  لنـــدن،  يف  البحريـــن 
م�شتمـــرة،  ب�شـــورة  �شحفيـــة  بيانـــات 
تت�شمـــن معلومـــات واإجابـــات وا�شحـــة 
على الت�شاوؤالت التي توردها ال�شحافة، 
واأع�شاء الربملـــان الربيطاين، ومنظمات 
�شتـــى  يف  وغرهـــا،  االإن�شـــان  حقـــوق 
الق�شايـــا ذات العالقة بحقـــوق االإن�شان 
يف البحرين والتي و�شل عددها االإجمايل 
حتـــى االآن 22 بيـــان وتقريـــر. وحر�شت 
ال�شفارة علـــى اإي�شال تلك البيانات اإلى 
العفـــو الدوليـــة وغرها مـــن املنظمات 
احلقوقيـــة، وذلـــك لو�شعهـــا يف �شورة 
اآخر جمريـــات التطورات، وحتـــى ي�شتمر 

التفاعل االإيجابي بني الطرفني.
 واأكـــد اأن �شفـــارة مملكـــة البحريـــن 
توؤكد �رشورة ا�شتمـــرار العالقة االإيجابية 
مع العفـــو الدولية، وحر�شها على تعزيز 
ما يخدم تلك العالقـــة. ويف هذا ال�شياق، 
فاإن �شفـــارة البحرين حتّث منظمة العفو 
ا من  الدوليـــة على اأن تكون اأكـــر حر�شً
جانبهـــا يف التاأكد من �شحـــة املعلومات 
التي ت�شلهـــا، واأن تتاأكد من م�شداقية 
م�شادرها، حفاًظـــا على حيادية بياناتها 
وم�شداقية تقاريرها املتعلقة بالبحرين.
كما اأكـــد ا�شتعـــداد �شفـــارة مملكة 
البحريـــن يف اململكة املتحدة لالإجابة عن 
جميع ا�شتف�شارات منظمة العفو الدولية 
وغرهـــا مـــن املنظمـــات، م�شـــددا على 
موا�شلـــة احلـــوار معها عـــن مو�شوعات 

حقوق االإن�شان يف البحرين.

�صيد علي املحافظة

ليلى مال اهلل

�صيد علي املحافظة

اخلالف على الر�شوم يوتر العالقة بني املالك وجمل�ض االإدارة

اإمكان طلب تدخل االأمن يف حال التعر�ض للتجهيزات

وزارة “العصاميين”
 

�شهـــدْت خمتلف املناطق ور�شة كربى مل�رشوعـــات البنية التحتية، وميكن اقتفاء 
اأثر معاول مقاويل وزارة االأ�شغال بالقرى واملدن.

اأنفقـــت الـــوزارة قرابة 33 مليون دينـــار؛ لفتح وحت�شني و�شيانـــة الطرق العام 
املا�شي، وهو مبلغ يوازي ما جرى تخ�شي�شه ل�شيانة مباين الرئا�شة الركية.

كنـــُت اأق�شي بطريق الذهاب من املنزل مبحافظة املحرق ملقر �شحيفة “البالد” 
يف مدينة زايد اأكر من 40 دقيقة. تقاطع اأم احل�شم اخت�رش الزمن، اأعرب مع قرابة 140 

األف �شيارة يوميا، واأ�شل مكتبي يف غ�شون 20 دقيقة. 
يحم���ل ع�ص���ام خلف حقيب���ة ثقيلة، من���وط بال���وز�رة �أ�صعب مهم���ة: جتميل وجه 
البحريـــن احل�شاري. وبدول اأخرى تتولـــى 3 �شخ�شيات الوزارات الثـــالث )االأ�شغال، 

والبلديات، والتخطيط العمراين(. 
جـــاء ا�شتقبال جاللة امللـــك، بح�شور �شمو رئي�ـــض الوزراء، لكادر الـــوزارة، حامال 
ر�شالـــة مهمـــة. �شكر لوزارة جنحـــت يف اإجناز م�رشوعـــات التنمية بالرغم مـــن االأو�شاع 

االقت�شادية الراهنة. وتكليف لال�شتمرار يف وترة العمل بكل مثابرة.
ومل يخِف م�شوؤول رفيـــع بالوزارة غبطته، وزمالوؤه، من اللقاء امللكي، وما ت�شمنه 

من توجيهات، خارج �شطور اخلرب الر�شمي املن�شور بال�شحافة وو�شائل االإعالم.
دون اأن “اال�شتقبال رائع واأبوي، وترك انطباعا ال ين�شى لدى جميع العاملني، لقد 

اأ�رش جاللة امللك احل�شور بتوا�شعه، واأثنى على اجلميع دون ا�شتثناء..”.  
و�شـــع جاللة امللك اأمام امل�شوؤولني خارطة طريـــق مل�شوؤوليات املرحلة املقبلة، 

من اأبرزها:
- االرتقاء امل�شتمر باخلدمات املقدمة للمواطنني.

- مراعاة احتياجات كافة املناطق على حد �شواء.
- ال اإغفال للتنمية الزراعية.

والقادم اأجمل باال�شتعـــداد الإقامة منا�شبة خا�شة لالحتفاء بالذكرى املئوية لبدء 
العمل البلدي يف البحرين بعد عامني. وهذا مو�شوع مقال اآخر.
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تيارات

مواطنون يتفاعلون مع تقنني ت�شجيل االأجانب بـ “اجلامعة”:

“هذا اللي الزم يكون”... واآخرون: عن�رسية
القـــى خرب رف�ض جامعـــة البحرين ت�شجيل عـــدد من اأبنـــاء املقيمني، وتقدمي 
املواطنـــني عليهـــم، تفاعـــال وا�شعـــا علـــى ح�شـــاب �شحيفـــة البـــالد علـــى موقع 

»ان�شتغرام«.
وانق�شم املعلقون على اخلرب بني من يرى اأن تف�شيل املواطن على االأجنبي يف 
القبول للدرا�شة باجلامعة عني ال�شواب، ويجب تطبيقه على املدار�ض والوظائف 

وغرها، وبنينًَّ من يرى اأن هذا التمييز هو نوع من اأنواع العن�رشية.



إلصالح الخلل

زحمة مدر�شة جدحف�ص تعوق “اإ�شعاف” م�شت�شفى الوالدة
�سارع رّيا يختنق من �سيارات 4 قرى... والدوار 9 مبدينة حمد ي�ستغيث

خط���ة  للم���رور  العام���ة  الإدارة  و�سع���ت 
مبنا�سب���ة العودة املدر�سية ل�سم���ان ان�سيابية 
حركة الطري���ق لأولياء الأم���ور، و�سمان �سالمة 
الطلب���ة، اإل اأن ذلك مل مين���ع الختناق املروري 
احلا�س���ل يومي���اً باأوق���ات ال���ذروة للطلب���ة يف 
املناط���ق التعليمية. و�سجل���ت “البالد” تفاعالً  
ل���ردود اأولياء الأم���ور با�ستطالع عملت���ه ب�ساأن 
جن���اح خطط خف�س الزدحام عند املدار�س،  مت 
ن����ره على تطبي���ق “الأن�ستغ���رام”. و�سارك يف 

ال�ستطالع 46 ح�سابا.
وق���ال اأح���د اأولي���اء الأم���ور اإن الزحمة على 
�س���ارع رّيا تكون من منطق���ة قاليل اإلى مدر�سة 
الدي���ر الإعدادي���ة للبن���ات، ومنذ الع���ام 2002 
ملا تعالج م�سكل���ة الزدحام رغم وعود النواب، 
اإذ اإن امل�س���ار يخ���دم 4 قرى وه���م اأهايل قاليل 

و�سماهيج والدير وب�سيتني.
وذك���رت ولية اأم���ر اأخرى ب���اأن زحمة ال�سري 
عن���د مدر�سة جدحف����س الثانوية للبنات تعطل 
م���رور �سيارات الإ�سع���اف ودخولها مل�ست�سفى 
جدحف����س لل���ولدة، اإل���ى جانب تعطي���ل مرور 

الكادر الطب���ي بالدخول اإلى امل�ست�سفى وذلك 
لإغ���الق املنافذ من جانب مركبات اأولياء الأمور 

خ�سو�سا وقت خروج الن�راف من املدر�سة.
وق���ال اأح���د امل�سارك���ني يف ال���ردود: “اإن 
�سارع الفاحت بحاجة اإلى اإعادة تخطيط، حتديداً 
عند مناف���ذ منطقتي اجلف���ري والغريفة، وذلك 

لوجود 4 مدار�س يف امل�سار نف�سه”.
واأ�س���اف ويل اأم���ر اآخ���ر، باأنه يوج���د اأي�ساً 
4 مدار����س يف مدين���ة حمد بالق���رب من الدوار 
التا�س���ع، وذلك ما ي���وؤدي اإلى ازدح���ام مروري 

فيه.

بـ “الريموك”... مل ت�شت اأ�شالك “عارية” 
اأكرث من اأ�سبوع على اإبالغ مدير املدر�سة والوزارة

مدر�س���ة  طلب���ة  اأم���ور  اأولي���اء  �س���كا 
الريم���وك البتدائي���ة للبن���ني م���ن وج���ود 
اأ�س���الك كهربائية مك�سوفة على اأعمدة اأحد 
الف�س���ول باملدر�سة وعرب اأولي���اء الأمور ل� 
“البالد” عن تخوفه���م من تعر�س اأبنائهم 

للخطر اأو حدوث متا�س كهربي.
واأو�سح���وا ب���اأن مت نق���ل �سكواهم اإلى 
اإدارة املدر�س���ة؛ لتخ���اذ التداب���ري الالزمة 
و�سمان اأم���ن و�سالمة الطلب���ة واملعلمني، 
وم�سى اأ�سبوع كامل ومل يتم اتخاذ اأّي اإجراء 

اأو تغطية الأ�سالك العارية.
ونا�س���د اأولي���اء الأم���ور وزي���ر الرتبية 

والتعليم ماجد النعيم���ي اإ�سدار توجيهاته 
الفورية لالإدارة املعنية بالوزارة واملدر�سة 
لإ�س���الح اخللل؛ جتنبا حلدوث اأّي مكروه ل 

قّدر اهلل.
وتق���ع مدر�س���ة الريم���وك يف 

منطق���ة �س���رتة. وافتتح���ت يف 
العام 1984. وت�ستوعب قرابة 

392 طالبا.
وق���وام الهيئ���ة الإدارية 6 

اأ�سخا�س، و34 معلما.
املدر�س���ة  تقيي���م  وتده���ور 

بتقرير هيئ���ة �سمان ج���ودة التعليم من 
“مر�ٍس” اإلى “غري مالئم”.

مروة خمي�ص

عودة 
المدارس
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• تكرمي الطالبة مبدر�سة املعرفة الثانوية للبنات اآمنة 	
�سويد الفرج عن اخرتاع جهاز تنبيهي يعمل على اإ�سعار 

�سائق احلافلة يف حال ن�سيان الأطفال داخل و�سيلة النقل

ا 11 مدر�شة “خمتنقة” مروريًّ

البحث عن م�شدر كتاب “الثانوية”

ا�شتخدام املختربات االفتا�شية

معايري غام�شة بالقبول يف الثانوية باملعهد الديني

باالأدخنة  تاأثر عدد حمدود من طالبات “ثانوية احلد” 

تعامل البحرين مع املوهوبني وذوي االحتياجات “رائد”

رف�س طلبة “�سطار”... وتوزيع تالميذ على مدار�س اأخرى

اإخماد حريق مبطعم قريب من املدر�سة... واإ�سعافهن بغرفة التمري�س

ور�سة مب�ساركة 130 من املخت�سني بوزارة الرتبية 

و�سع اأولياء اأم���ور الطلبة اخلريجني من �سهادة 
العدادية باملعهد الديني اجلعفري عالمة ا�ستفهام؛ 
ب�سبب عدم قبول فلذات اأكبادهم باملرحلة الثانوية 

من املعهد.
وقال���وا اإن تالميذ املعهد ا�سط���روا ل�ستكمال 
درا�سته���م باملرحل���ة الثانوي���ة مبدار����س حكومي���ة 
متفرقة بدل من ا�ستكمال املرحلة الثانوية باملعهد.

وت�ساءل���وا عن املعايري املعتم���دة لقبول بع�س 

الطلبة اخلريجني بثانوية املعهد ورف�س الآخرين.
واأ�س���اروا اإل���ى اأن بع����س الطلب���ة ح�سل���وا على 
نتائج درا�سية ممتازة ورف�س قبولهم، بينما اآخرون 

ح�سلوا على نتائج درا�سية متوا�سعة وقبلوا.
ولفت���وا اإل���ى اأن طلب���ة ف�سل درا�س���ي بال�سف 
الثال���ث اإعدادي مل يتم نقله���م للمرحلة الثانوية من 
ب���ني بقية ال�سف���وف. وحتدثوا عن �سك���وى رفعوها 
ملدير املعهد، واأن الأخ���ري اأبلغهم باأن املو�سوع يف 
عهدة وزارة الرتبي���ة والتعليم. ي�سار اإلى اأن املعهد 
تاأ�س�س يف العام 2002. ويقع مبنطقة اجلفري. ويبلغ 

عدد الطلبة قرابة 1195. وقوام الهيئة الإدارية 16 
�سخ�سا، و107 معلمني.

وجاء يف تقرير لهيئة ج���ودة التعليم والتدريب 
اأن املعه���د ان�س���م لربنامج حت�س���ني اأداء املدار�س 
2013. وح�س���ل املعه���د عل���ى   /2012 الع���ام  يف 
تقدير “مر����س” بالتقرير. وجرى ا�ستحداث املرحلة 
الثانوية �سمن املراح���ل التعليمية باملعهد بدءا من 

العام 2011/ 2012.
كم���ا مت تعي���ني مدي���ر م�ساع���د ثال���ث بالع���ام 

الدرا�سي 2011/ 2012.

ن�رت وزارة الداخلية على ح�سابها ب� “التويرت” 
اأن اآلي���ات  الدفاع املدين اأخم���دت حريقا اندلع اأم�س 
اخلمي�س يف مطعم مبنطقة احلد، والبحث جار ملعرفة 
اأ�سباب���ه. اإل���ى ذلك، اأف���ادت اإدارة العالق���ات العامة 

والإع���الم ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم بن�س���وب حريق 
يف اأح���د املطاع���م القريبة من مدر�س���ة احلد الثانوية 
للبن���ات، ما اأدى اإل���ى تاأثر عدد حم���دود من طالبات 
املدر�س���ة بالأدخنة املت�ساعدة ج���راء احلريق، حيث 
مت اإجراء الإ�سعافات الالزمة لهن يف غرفة التمري�س 
باملدر�س���ة، ومل يوث���ر ذل���ك عل���ى انتظ���ام الي���وم 

املدر�سي الذي ا�ستمر ب�سورة طبيعية.
ي�سار اإلى اأن املدر�سة افتتحت يف العام 1978. 
وت�س���م قرابة 1025 طالب���ة، و19 اإدارية و32 فنية، 

و131 معلمة.
وجرى ق�ر املدر�سة على املرحلة الثانوية بداء 

من العام 2012 بعد اأن كانت اإعدادية ثانوية.

نظمت اإدارة الإ�راف الرتبوي بالتعاون مع اإدارة 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ومرك���ز رعاية املوهوب���ني بوزارة 
الرتبي���ة والتعليم برنامج احللقات النقا�سية، والذي 
يُق���دم حتت عن���وان )املوهوب���ون وذوو الحتياجات 
اخلا�س���ة.. روؤي���ة م�ستقبلي���ة(، مب�سارك���ة 130 م���ن 
وروؤ�س���اء  املجموع���ات  وروؤ�س���اء  الخت�سا�سي���ني 
الأق�س���ام بتل���ك الإدارات، وذلك مبدر�س���ة املعرفة 

الثانوية للبنات. 
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأك���د مدي���ر اإدارة الإ����راف 
الرتبوي عب���داهلل الكعبي اأن تلك احللقات النقا�سية 
التي ي�س���رتك يف تقدميها نخبة م���ن املحا�رين من 
جهات متعددة تتمثل يف جامعة اخلليج العربي وكلية 
املعلمني واإدارة الرتبية اخلا�سة ومركز املوهوبني، 

ترك���ز عل���ى مفه���وم املوهب���ة وكيفي���ة ت�سخي�سها 
وا�ستغالله���ا وال�ستف���ادة منه���ا، واأي�س���اً الربام���ج 
اخلا�س���ة برعاي���ة ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة الت���ي 

تت�سمن التعريف به���م وبكيفية ت�سخي�س حاجاتهم 
وط���رق العالج، كما تركز على جتربة البحرين الرائدة 

يف هذا املجال. 

م���ن  “الب���الد” جمموع���ة  ح����رت 
م�سارات املدار����س التي يعاين اأولياء 
الأمور الختناق املروري بقربها، ومن 

اأبرز الأ�سماء الواردة هي:
 - مدر�سة الدير الإعدادية للبنات
- مدر�سة ال�روق الثانوية للبنات
- مدر�سة �سار البتدائية للبنات

البتدائي���ة  البدي���ع  مدر�س���ة   -
للبنني

- مدر�سة املحرق الثانوية للبنات

- مدر�س���ة حف�س���ة اأم املوؤمن���ني 
البتدائية للبنات

عف���ان  ب���ن  عثم���ان  مدر�س���ة   -
الإعدادية للبنني

- مدر�سة احلد الإعدادية للبنني
- مدر�سة ب���در الكربى البتدائية 

للبنني
البتدائي���ة  الدي���ه  مدر�س���ة   -

الإعدادية للبنات
- مدر�سة زنوبيا الإعدادية للبنات

  يف �س���وء املقط���ع امل�س���ور ال���ذي مت 
تداوله يف بع�س و�سائل التوا�سل الجتماعي 
ب�س���اأن ن�سخ���ة م���ن مق���رر درا�س���ي للمرحلة 
الثانوي���ة، قام���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
املدار����س  جمي���ع  م���ع  املبا����ر  بالتوا�س���ل 
الثانوية التي ُيدر�س بها هذا املقرر ملتابعة 
هذا املو�سوع؛ من اأج���ل التعرف على م�سدر 

هذه الن�سخة.
ويف �سوء ذلك �ستتخذ الوزارة الإجراءات 
املعتم���دة للتعام���ل م���ع مثل ه���ذه احلالت، 
وفقاً للنظام والقان���ون، والتعاميم ال�سادرة 
من قبله���ا، ويف �سوء املعايري اخلا�سة ب�ساأن 

ا�سرتج���اع الكت���ب وفرزه���ا واإع���ادة توزي���ع 
ال�سالح منها على الأبناء الطلبة.

اأبوابه���ا مفتوح���ة  اأن  ال���وزارة  واأك���دت 
لتلقي جميع املالحظات املو�سوعية اخلا�سة 
باملدار����س، عن طريق اخلط ال�ساخن اخلا�س 
بال���وزارة، اأو موقعها الإلكرتوين، اأو الت�سال 
التعليمي���ة  الإدارات  اأو  املبا����ر باملدار����س 
واخلدمي���ة املعنية، يف حال وج���ود اأي خلل اأو 

خطاأ ب�ري.
يذك���ر اأن ال���وزارة قد قام���ت بطباعة 4 
ماليني ن�سخ���ة من الكت���ب املدر�سية جلميع 

املراحل الدرا�سية.

تنفذ اإدارة م����روع جاللة امللك حمد 
ملدار����س امل�ستقبل ور�س عمل تدريبية 
حول املخت���ربات الفرتا�سية، مب�ساركة 
تكنولوجي���ا  اخت�سا�سي���ي  م���ن   610

التعلي���م وفنيي نظ���م احلا�سب الآيل من 
خمتلف املراح���ل التعليمية، وذلك مبقر 
املركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات 

والت�سال مبدينة عي�سى. 

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

• �سكوى من الزدحامات عند الدوار التا�سع مبدينة حمد	

حمرر ال�شوؤون املحلية

•  ا�ست�سافت مدر�سة املعرفة الثانوية للبنات الفعالية	
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تاأجيل ا�ستئناف املدانني بقتل �رشطي بكرباباد

اإحالة ا�ستئناف املدانني بقتل �رشطي العكر لـ “الأعلى للق�ساء”

اآ�سيويون يعتدون على اآخر حلد الإغماء

1156 تظلما... وانخفا�س ال�سكاوى 73 %

م�سور يطالب مطربة بـ 10 اآلف عرب “تويرت” 

اآ�سيوية تطالب باجلن�سية بعد 3 عقود من مغادرتها

اأ�سدرت تقريرها ال�سنوي 2016 - 2017... “التظلمات”:

املحكمة تربئه من اإزعاجها

لتعنت والدها عن ا�ست�سدار اأي اإثبات لها

اأ�سدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها 
ال�سنوي الراب���ع للعامني )2017-2016(، ويف 
5 ف�س���ول �سمل���ت اإح�س���اءات الأمان���ة، مناذج 
للتحقيق���ات ببع����ض التظلم���ات، التحقيقات 
يف ح���الت الوف���اة، التعاون ال���دويل والتطوير 

والن�ساأة الهادفة، واأخرياً ف�سل امللحقات.
وت�سم���ن التقري���ر وال���ذي ج���اء بخم�س���ني 
�سفحة وب�س���كل تف�سيلي للتظلم���ات الواردة 
وم�سدره���ا، اإ�ساف���ة لتحليل لبع����ض العوامل 
الإح�سائي���ة املتعلق���ة به���ا، منها عل���ى �سبيل 
املث���ال: اأن اإجم���ايل التظلم���ات الت���ي تلقتها 
الأمان���ة يف العام الت�سغيل���ي )2016 - 2017( 
قد بلغت 1156 تظلما، غالبيتها كانت طلبات 
م�ساع���دة بن�سب���ة 60 % تقريب���ا م���ن اإجم���ايل 
التظلم���ات، وبالن�سب���ة اإل���ى ن���وع ال�ساكني من 
الأف���راد اأو�سح التقري���ر اأنهم بلغ���وا 348 من 
الإن���اث، و761 م���ن الذك���ور، اإ�ساف���ة 47 م���ن 

منظمات حقوقية حملية ودولية.
ال�س���كاوى  لنخفا����ض  التقري���ر  واأ�س���ار 
الت���ي حت���وي ادعاءات ع���ن خمالف���ات ج�سمية، 
ه���ذا الع���ام بن�سبة نح���و 73 % مقارن���ة بالعام 
املا�س���ي )2016-2015(، ومت التحقي���ق يف 

ه���ذه الدعاءات من خالل اآلية العمل املتبعة يف 
الأمانة، ومت اإبالغ وحدة التحقيق اخلا�سة بها.

واأك���د اأن���ه ولأول م���رة مت اإدراج اإح�س���اءت 
الأداء املتعلق���ة ب���اإدارة التدقي���ق والتحريات 
الداخلية، واملخت�سة بتلقي ال�سكاوى املتعلقة 
بادع���اء حدوث فع���ل موؤث���م من جان���ب اأي من 
منت�سب���ي وزارة الداخلية، من خالل عدة و�سائل 
منه���ا احل�س���ور ال�سخ�سي ملقره���ا اأو من خالل 
مراكز ال�رشطة كافة، اإ�سافة اإلى اخلط الهاتفي 

ال�ساخن الذي خ�س�سته لذلك.
وب���نينَّ اأن الأمانة العام���ة للتظلمات تابعت 
وزارة  ملنت�سب���ي  التدري���ب  ودورات  برام���ج 
الداخلي���ة، والت���ي �سمل���ت مو�سوع���ات عديدة 
مهم���ة، مث���ل اأف�س���ل املمار�س���ات املتبع���ة يف 
التعامل مع اجلمهور، وكذلك الدورات املتعلقة 
بتطبيق املعاي���ري املهنية لل�رشطة، اإ�سافة اإلى 
التدري���ب القان���وين وتوعي���ة �ضب���اط ال�رشطة، 
وه���ذه املو�سوعات مت اإلق���اء ال�سوء عليها يف 

تو�سيات الأمانة العامة للتظلمات.

رف�ست املحكمة الك���ربى اجلنائية الثانية 
)ب�سفته���ا ال�ستئنافي���ة( ا�ستئنافا تقدمت به 
النيابة العامة �س���د حكم برباءة م�سور بحريني 
خا����ض بالفنان���ني وامل�ساهري مما اأ�سن���د اإليه، 
والت���ي تتهم���ه بتعمد اإزع���اج مطرب���ة بحرينية 
م�سه���ورة، يف حوار م���ع �سخ�ض اآخ���ر عرب موقع 

التوا�سل الجتماعي “تويرت”.
وكان���ت النيابة العامة اأ�سن���دت للم�ستاأنف 
�سده باأن���ه ت�سبب عمدا يف اإزعاج املجني عليها 
وذلك ب���اأن اأ�ساء ا�ستعمال اأجه���زة املوا�سالت 
واأحالته  والال�سلكي���ة،  ال�سلكي���ة  والت�س���الت 

ملحكمة اأول درجة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�سي���ة يف اأن املطرب���ة 
)ال�ساكي���ة( ذك���رت يف بالغه���ا �س���د امل�س���ور 
امل�س���ار اإلي���ه، اأن���ه زعم ع���رب ح�ساب���ه يف موقع 
التوا�س���ل الجتماعي “تويرت”، اأنه���ا مدينة له 
مببل���غ 10 اآلف دين���ار، واأنه ت�س���دق به عليها، 
رغ���م معرفته اأنه���ا �سخ�سي���ة معروف���ة كونها 
مطرب���ة م�سهورة، مما ترتب عليه اإزعاج املجني 
عليه���ا واإ�سابته���ا باإح���راج؛ ب�سب���ب م���ا ذكره 

امل�سكو بحقه.
وخالل نظر الدع���وى اأمام حمكمة اأول درجة 
ح�رش وكي���ل املدعية باحلق امل���دين )املطربة( 
وطالب يف ختام مرافعته بتوقيع اأق�سى عقوبة 
جنائية على املتهم، وباإلزامه اأن يوؤدي للمدعية 
باحلق املدين مبل���غ 100 دينار تعوي�سا مدنيا 
موؤقتا عن الأ�رشار الأدبية واملادية التي حلقت 
بها جراء فعل املتهم، وكذلك باإلزامه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقاب���ل اأتعاب املحاماة والفوائد 

القانونية. 
م���ن جهتها حكمت حمكمة اأول درجة برباءة 

املتهم مم���ا ن�سب اإلي���ه من اته���ام، وقالت يف 
حيثيات حكمه���ا اأن ما قام به املتهم من كتابة 
كلمات عرب ح�سابه اخلا�ض يف برنامج التوا�سل 
الجتماع���ي “توي���رت” ل يعد من قبي���ل الإزعاج 
باملجني عليه���ا، اإذ اإنه كتب تلك الكلمات عرب 
تغريدات اأر�سلها لأحد الأ�سخا�ض، ومل ير�سلها 
للمجني عليه���ا لهاتفها اأو حل�سابها اخلا�ض يف 
الربنامج ال�سالف ذكره، واإمنا كان ل�سخ�ض اآخر 

قام بالتحاور معه عرب ذلك املوقع.
وراأت املحكم���ة اأن تلك املحاورة مل يرتتب 
عليه���ا اإزعاج للمجني عليه���ا، ول ينال من ذلك 
تغري قي���د الو�سف واإ�سب���اغ الو�سف ال�سحيح 
على الواقعة يف حال راأت تعديل الو�سف وعدم 
انطباقه���ا على للواقعة حمل الته���ام، اإذ اإن ما 

ذك���ره وكيل ال�ساكية يف حما�رش جمع ال�ستدلل 
من قيام املته���م بال�سب والقذف بحق املجني 
عليها بالكلمات الت���ي كتبها )لعلمك باأن هاي 
اإلى تقول ا�ضمها يات ترتجاين اأ�ضورها من بعد 
ما �سورت امللكة اأحالم، و�سكرا، واأي فلو�ض يا 
عم���ري، هي مديونة ف���وق 10 اآلف ب�ض خليهم 

�سدقة(.
وانتهت املحكم���ة اإلى القول باأن ال�سب يف 
اأ�سل اللغة هو اإل�س���اق عيب اأو تعبري يحط من 
قدر ال�سخ�ض نف�سه اأو يخد�ض �سمعته، والقذف 
هو اإ�سن���اد واقعة ل�سخ�ض جتعله حمال للعقاب، 
واملحكمة ترى من عب���ارات املتهم اأنها لي�ست 
م���ن قبيل ال�س���ب والق���ذف ول حاج���ه لتعديل 

القيد والو�سف.

تقدمت املحامية زينب �سبت اأمام املحكمة 
الكربى املدنية الأولى )الدائرة الإدارية( بالئحة 
دعوى باعتبارها وكيلة ل�سابة اآ�سيوية اجلن�سية 
)36 عام���ا( تطال���ب الإدارة العام���ة للجن�سي���ة 
واجلوازات والإقامة مبنحها اجلن�سية البحرينية؛ 
وذل���ك لكونها مول���ودة لأب بحرين���ي اجلن�سية 
طلق والدتها عق���ب ولدتها ومل ي�ست�سدر لها 

اجلن�سية البحرينية يف ذلك الوقت.
ومتكن���ت والدته���ا م���ن الع���ودة به���ا اإلى 
بالدها لتعي����ض معها بجان���ب عائلتها بعد 11 
�سه���را م���ن ولدته���ا؛ وذلك ع���رب ج���واز �سفر 
موؤق���ت واملخ�س�ض ل�سفرة واحدة فقط، ومتت 
م�سادرت���ه منها ح���ال و�سولها للمملك���ة اإذ اإنه 

منتهي ال�سالحية منذ العام 1983.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن املحكمة ق���ررت تاأجيل 
النظ���ر يف الدع���وى حت���ى جل�س���ة 28 اأكتوب���ر 
املقبل؛ وذل���ك لالطالع والرد م���ن قبل الإدارة 

املدعى عليها.
واأو�سح���ت وكيل���ة املدعي���ة اأن موكلته���ا 
عا�س���ت طيلة حياتها يف بل���د والدتها الآ�سيوي 
من دون جن�سية، وبعد اأن تزوجت هناك وحملت 
من زوجها الآ�سيوي ح�سلت على جن�سية زوجها 

وجواز �سفر، عنده���ا قررت اأن تعود اإلى مملكة 
البحري���ن للمطالب���ة بحقوقها، ومل جت���د اأمامها 
طري���ق �س���وى احل�س���ول عل���ى تاأ�س���رية عاملة 
لتتمكن من الدخول اإلى اململكة، ح�سبما ذكرت 

بالئحة الدعوى.
واأ�ساف���ت اأن���ه م���ا اإن و�سل���ت موكلته���ا 
للمملكة جلاأت اإل���ى املحكمة الكربى املكذورة 
لإن�سافها؛ كونها ابنة للمدعى عليه الثالث من 
طليقت���ه )والدتها(، اإذ اإن لهما من تلك الزيجة 

5 اأبناء اآخرين.
واأف���ادت اأن���ه عق���ب وق���وع الط���الق ب���ني 
والدتها واملدعى عليه الثالث بقيت يف ح�سانة 
والدته���ا، والتي اأج���ربت بعد الط���الق للعودة 
لبلدها؛ وذلك ب�رشط اأن تنتقل للعي�ش يف مملكة 
البحري���ن بع���د بلوغه���ا املدعي���ة 10 �سنوات؛ 
وذلك التف���اق مثبت يف وثيقة الطالق املحررة 

بالعام 1982.
واأ�س���ارت اإلى اأن والده���ا ومن منذ خروجها 
برفق���ة والدتها م���ن البحرين يف الع���ام 1982 
وه���و يرف�ض ب�س���كل مطلق ا�ست�س���دار وثيقة 
ر�سمي���ة لها اأو جواز �سف���ر تتمكن من خالله من 
الع���ودة اإلى اململك���ة، اإذ ا�سط���رت للعي�ض يف 

بلد والدتها منذ بل���وغ عمرها 11 �سهرا وطيلة 
ال�سن���وات ال�سابق���ة، كم���ا اأنه���ا كان���ت تعي�ض 
هناك كالأجنب���ي املحروم من حقوقه التعليمية 
وال�سحي���ة كاف���ة، كما ل ميكنه���ا دخول مملكة 
البحرين، والتي هي بالدها لكونها ل حتوز جواز 

�سفر �ساري املفعول.
وبين���ت يف دعواه���ا اأنها وبع���د اأن متكنت 
من دخول البالد كعاملة جلاأت للق�ساء، �سلمت 
فور و�سوله���ا للبالد موظفي املط���ار الوثيقة 
الر�سمي���ة التي كانت حتوزها وهي جواز ال�سفر 
البحرين���ي الذي خرج���ت بوا�سطته م���ن البالد، 
فتمت م�سادرته لكونه �سالح لال�ستخدام فقط 
ملرة واح���دة وهي اخل���روج من الب���الد، كما اأنه 
منتهي ال�سالحية لعدم التجديد منذ تاريخ 21 
اأكتوب���ر 1983، وكلها اأمل يف اإن�سافها ومنحها 

اجلن�سية البحرينية وجواز �سفر.
والتم�س���ت املدعي���ة يف اآخ���ر دعواه���ا م���ن 
املدعى عليها الأولى اإدارة اجلن�سية واجلوازات 
والإقامة منحها جواز �سفر بحريني، ومن املدعى 
عليه الثاين اجلهاز املركزي للمعلومات اإدراجها 
يف �سجالتها يف قوائم بحريني اجلن�سية؛ لتتمتع 

باحلقوق التي مينحها اإياها القانون.
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اأرجاأت حمكم���ة ال�ستئناف العليا 
اجلنائية ال�ساد�سة النظر يف ا�ستئناف 
10 مدان���ني م���ن اأ�س���ل 13 متهم���ا، 
بقتل �رشطي برتبة “ناطور” يف منطقة 
كرباب���اد و�رشوعهما وباق���ي املدانني 
يف قت���ل �رشطيني اآخري���ن كانا معه يف 
ذات املركبة التي اأحرقت يف الواقعة، 
واملحكوم على اثن���ني منهم وباإجماع 
الآراء بالإعدام، حت���ى جل�سة 9 اأكتوبر 
املقبل؛ وذل���ك لالطالع واملرافعة من 

قبل وكالء امل�ستاأنفني.
وكان���ت قد حكم���ت حمكم���ة اأول 
درج���ة يف وقت �سابق عل���ى املدانني 
بتاأ�سي����ض جماعة اإرهابي���ة والن�سمام 
اإليها، ف�سال عن ته���م القتل وال�رشوع 
باإع���دام  اأخ���رى،  وته���م  القت���ل  يف 
املتهم���ن الثاين والثال���ث وبال�ضجن 
املوؤب���د ل� 3 متهمني وكذلك بال�سجن 
ملدة 10 �سنوات ل� 3 متهمني اآخرين. 
وحكم���ت املحكم���ة اأي�سا عل���ى متهم 
واح���د بال�سجن مل���دة 7 �سنوات وعلى 
اآخ���ر بال�سجن ملدة 5 �سن���وات، ف�سال 
عن احلب�ض مل���دة 3 �سنوات ملتهَمني 

اآخرين.
واأمرت املحكمة باإ�ضقاط اجلن�ضية 
البحريني���ة ع���ن املتهمني م���ن الأول 
وحتى الثامن بالإ�سافة للمتهم الثالث 
ع����رش، وباإل���زام املتهم���ني م���ن الأول 
وحتى ال�ساب���ع بالت�سامن فيما بينهم 
اأن يدفعوا مبلغ 25 األفا و416 دينارا 
و500 فل����ض قيم���ة تلفي���ات دوري���ة 
ال�رشط���ة، اإ�ساف���ة لدفع مبل���غ 3300 
دينار قيمة تلفيات �ساحنة، ف�سال عن 

الأمر مب�سادرة امل�سبوطات.
وقب���ل  املحكم���ة  ق�س���ت  كم���ا 
ذل���ك كل���ه ب���رباءة املته���م التا�س���ع 
مم���ا اأ�سند اإلي���ه من اتهام���ات؛ وذلك 
الته���ام  اأ�ساني���د  اأن  اأ�سا����ض  عل���ى 
الت���ي قدمته���ا النيابة العام���ة تدليال 
عل���ى ارتكاب���ه للواقعة ل ترق���ى اإلى 
اطمئن���ان املحكمة وثقته���ا ول ترقى 
اإل���ى مرتبة الدلي���ل املعترب يف الإدانة 
مل���ا اأحاطه���ا م���ن �سكوك وري���ب وما 
اأ�سابها من ا�سط���راب يجعلها مبناأى 
عن ارتياح وج���دان املحكمة، اآية ذلك 
اأن املتهَم���ني املحكوم���ني بالإع���دام 
ق���د قررا اأم���ام النياب���ة العام���ة اأنهما 
األتقي���ا م�سادفة باملتهم التا�سع بعد 
قيامهما بارت���كاب الواقعة وطلبا منه 
الحتفاظ بهاتفيهما امل�ستخدمني يف 
الواقعة لديه دون اأخباره عن الواقعة.

واأو�سح���ت املحكم���ة اأن املحكوم 
برباءت���ه اأنكر علم���ه بالواقع���ة اآنذاك 
بل عل���م بها م�سادفة فيم���ا بعد، ومل 
يكن يعلم مرتكبيه���ا، ومن ثم انتفى 
ركن العلم لديه وه���و الركن الرئي�ض 
يف اإخف���اء اأ�سي���اء متح�سله من جرمية، 
مم���ا يدل على عدم وج���ود اأدله ميكن 
ال�ستن���اد اإليه���ا لإدانت���ه، وم���ن ث���م 
الأوراق  القائ���م يف  الدلي���ل  ي�سح���ى 
قا����رشا عن بلوغ ح���د الكفاية للق�ساء 
باإدانت���ه، كم���ا اأن باق���ي الأدل���ة التي 
اأوردته���ا النياب���ة العام���ة يف جمملها 
ج���اءت مثبت���ة للواقع���ة املادية حمل 
التهام، اإل اأنها ل تدل بذاتها على اأن 

املتهم 9 هو مرتكبها.

اأمرت حمكم���ة ال�ستئناف العليا 
اجلنائي���ة فق�سية الطاعنني اخلم�سة 
بق�سية قت���ل ال�رشطي )حممود فريد 
ال�رشق���ي،  العك���ر  منطق���ة  يف  ب���ري( 
واملع���ادة م���ن حمكم���ة التمييز بعد 
نق����ض احلك���م واإع���ادة ال�ستئن���اف 
لهيئ���ة حمكمة غ���ري الت���ي اأ�سدرت 
احلكم ال�ستئن���ايف الأول، واملحكوم 
بالإع���دام وبال�سج���ن  اأحده���م  عل���ى 
وذل���ك  الآخري���ن؛  لالأربع���ة  املوؤب���د 
باإحالته���ا للمجل�ض الأعل���ى للق�ساء 
لتخاذ ال���الزم مبثل هذه احلالت، اإذ 
يتوافر مانع قانوين لنظر اال�ضتئناف 
باأحد اأع�ساء الهيئة احلالية. يذكر اأن 
حمكم���ة ال�ستئناف العلي���ا اجلنائية 
�ساب���ق  وق���ت  يف  ق�س���ت  الأول���ى 
بقب���ول ال�ستئناف �س���كال للمحكوم 
عليه بالإع���دام بق�سية قتل ال�رشطي 
املجني عليه، ويف املو�سوع برف�سه 

وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

كما قبل���ت ا�ستئن���اف املدانني 
الأربع���ة الآخري���ن وق�س���ت بتاأيي���د 
معاقبته���م بال�سجن املوؤب���د، ف�سال 
عن تاأييد �سج���ن متهم اآخر ملدة 10 
�سن���وات عم���ا اأ�سند ل���كل منهم من 
اتهام���ات، واأي���دت كذل���ك اإ�ضق���اط 
جن�سية امل�ستاأنفني جميعا وم�سادرة 

امل�سبوطات. 
ي�س���ار اإلى اأن حمكم���ة اأول درجة 
ق�س���ت مبعاقبة املته���م الأول )31 
عاما( بالإع���دام، وب�سجن 7 متهمني 
متهم���ني  و4  املوؤب���د،  بال�سج���ن 
10 �سن���وات ل���كل  بال�سج���ن مل���دة 
منهم عما اأ�سند اإليهم من اتهامات؛ 
نظ���را ل�سغر �سنهم، وت���رتاوح اأعمار 
املتهمني م���ن 16 وحت���ى 34 عاما، 
درج���ة  اأول  حمكم���ة  ق�س���ت  كم���ا 
باإ�ضق���اط اجلن�ضي���ة ع���ن املدان���ن 
جميع���ا وعددهم 12 متهم���ا واأمرت 

مب�سادرة امل�سبوطات.

اأمرت املحكم���ة الكربى اجلنائية 
الأول���ى بندب حمام لآ�سي���وي يواجه 
اتهاما بال�رشقة بالإك���راه ملبلغ 627 
دينارا من اآخر بعدما �سل حركته عرب 
�رشب���ه عل���ى راأ�سه ووجه���ه مب�ساندة 
من اآخرين جمهولني واأفقده الوعي، 
وقررت تاأجي���ل الق�سية حتى جل�سة 
5 نوفمرب املقبل، مع الأمر با�ستمرار 

حب�سه حلني اجلل�سة القادمة.
وتتمث���ل التفا�سي���ل فيما ذكره 
املجني علي���ه املن���وم بامل�ست�سفى 
حينها، عقب اإفاقته من حالة الإغماء 
التي اأ�سابته اإثر تلقيه �رشبات قوية 
على الراأ�ض والوج���ه، اأنه عندما كان 
يتم�س���ى يف �س���وارع منطق���ة راأ����ض 
الرمان حامال حقيبة خا�سة به حتتوي 
على مبل���غ 627 دينارا، فوجئ بعدد 
الأ�سخا����ض يهاجمون���ه، والذين  من 
اأم�سكوا به من اخللف، ومتكنوا بتلك 

الطريقة من �سل حركته ومقاومته.
واأف���اد باأنه تعر����ض اإلى �رشبات 
م���ن قب���ل اأح���د اجلن���اة عل���ى راأ�سه 
ووجه���ه، مم���ا اأدى لفقدان���ه الوعي 
و�سقوط���ه على الأر����ض، م�سريا اإلى 
اأن���ه عق���ب اإفاقت���ه تب���ني ل���ه اأنهم 
ل�سو�ض وق���د �رشق���وا حقيبته التي 
حتتوي على اأمواله، والتي هي عبارة 
ع���ن ح�سيل���ة رواتبه كون���ه كان قد 
ق���رر ال�سفر عائدا اإل���ى بالده، ف�سال 
عن �رشقة هاتف���ني نقالني وبطاقته 

الذكية وبطاقة ائتمانية كانوا بتلك 
احلقيبة.

وتب���ني اأن عددا م���ن الأ�سخا�ض 
�ساه���دوه ملقى عل���ى الأر�ض مغمى 
علي���ه فاأبلغ���وا الإ�سع���اف للح�س���ور 
ملداركته بالعالج، فيما لحظ �سهود 
الواقعة فرار املجموعة التي اعتدت 

عليه.
لأعم���ال  ال�رشط���ة  اإج���راء  واأثن���اء 
التح���ري وعق���ب القب����ض عل���ى اأحد 
املتهمني بواقعة م�سابهة وحمبو�ض 
على ذم���ة تلك الق�سية، فقد اعرتف 
امل�سارك���ني  �سم���ن  م���ن  كان  اأن���ه 
بالعتداء على ه���ذا الآ�سيوي و�رشقة 
ممتلكات���ه. فاأحال���ت النياب���ة العامة 
املته���م للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنه 
بتاري���خ 9 يوني���و 2016، اأول: �رشق 
امل���ال املنقول  واآخ���رون جمهولون 
املب���ني ق���درا ب���الأوراق واململ���وك 
للمجني عليه بطري���ق الإكراه الواقع 
علي���ه بالعت���داء على �سالم���ة ج�سده 
بال�رشب واإحداث اإ�سابات ا�ستلزمت 
اأك���ر م���ن 20 يوما للع���الج، ومتكن 
بهذه الو�سيلة م���ن تعطيل مقاومته 
وال�ستيالء عل���ى امل�رشوقات والفرار 

من املكان.
ثاني���ا: اأق���ام يف الب���الد بطريقة 
غري م�رشوعة باأن خال���ف �رشوط االإذن 
املمنوح له، اإذ ل يعمل لدى ال�سخ�ض 
الذي �سدرت له رخ�سة اإقامة للعمل.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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ومضات

ا�ستب�رصنا مع غرينا خريا بت�رصيح 
�سم� اأمري دولة الك�يت يف امل�ؤمتر 
ال�سحايف مع الرئي�س الأمريكي حني 
ق���ال اإن قطر وافقت على املطالب 
التي قدمتها دول املقاطعة الأربع، 
ولك���ن �رصعان م���ا تبخر الأم���ل عند 
ت�رصي���ح وزير خارجي���ة قطر املنايف 
لتل���ك امل�افق���ة يف عم���ل متعم���د 
لإحراج اأمري الك�يت، ما يعني وج�د 
تذب���ذب يف اتخاذ القرار يف قطر، اأو 
وج�د م�س���ادر متعددة لهذا القرار 
ون����ع من مراكز الق����ى امل�سيطرة 
علي���ه هن���اك، فه���ل ينف���ذ وزي���ر 
اخلارجية هناك ال�سيا�سة املعتمدة 
من الأمري اأم اأنه ينفذ �سيا�سة اأخرى 

متلى عليه من جهة مغايرة؟ 
امل�سكل���ة لي�س���ت يف امل�ق���ف 
ال�سيا�س���ي اأو التبع���ات ال�سيا�سية 
ويف  حالي���ا  قط���ر  متار�س���ه  مل���ا 
ال�سن����ات املا�سي���ة، واإمنا النتائج 
اآثارا  التي �سرت�س���ي  القت�سادي���ة 
امل�اط���ن  عل���ى  كب���رية  �سلبي���ة 
القط���ري يف امل�ستقب���ل املنظ����ر، 
حيث اإن ما تق�م به الدولة بدعمها 
م�ست����ى  عل���ى  الإرهاب���ي  العم���ل 
ال�طن العربي ي�سدر بالأ�سا�س من 
الأم�ال التي تنرثها على املنظمات 
املمار�سة للأعم���ال الإرهابية وعلى 
راأ�سه���ا جماعة الإخ����ان امل�سلمني 
�س�اء يف م����رص اأو غريها من امل�اقع 
العامل���ة بها، بل نراه���ا تدفع ببذخ 
حت���ى ملنظمات اأخ���رى مثل احل�سد 
ال�سعب���ي يف العراق، وم�ؤخ���را راأينا 
تراجع���ا كب���ريا يف ال�سي�ل���ة ل���دى 
البن�ك القطرية وانخفا�سا ملح�ظا 
ال�سي���ادي القطري،  يف ال�سن���دوق 
وه� م���ا يعني اأنه ل���� ا�ستمر احلال 
عل���ى ما ه���� علي���ه، ف���اإن الفائ�س 
الذي متتع���ت به ط�ي���ل �سيتح�ل 
اإلى عجز م�ستم���ر، وو�سع الرفاهية 
الذي اعت���اد عليه امل�اطن القطري 
�سينقل���ب اإلى و�سع حاجة، وه� اأمر 
غ���ري حم�س��س م���ن قب���ل امل�اطن 
حت���ى الآن لأن الدول���ة تعم���ل على 
التع�ي����س م���ن خ���لل �سندوقه���ا 

ال�سيادي والفائ�س املرتاكم.
ق�سي���ة الق���رار غ���ري املنطقي 
يف قط���ر بحاج���ة اإل���ى فه���م، فم���ا 
الأ�سباب التي تدفعها للتعنت على 
اأو حماول���ة  �سقيقاته���ا والحتم���اء 
ا�ستدعاء اخلارج مثل تركيا واإيران، 
فم���ا ه���� وا�س���ح اأن عملي���ة اتخاذ 
الق���رار مت���ر من خلل روؤي���ة خاطئة 
عن دعم الث�رات العربية وت�س�ير 
اأن م���ا يجري من قبل ال���دول الأربع 
من���اف لذل���ك، وه���ذا اأم���ر يناق�س 
ال�اق���ع القطري اأكرث م���ن منافاته 

واقع الدول الأخرى... واهلل اأعلم.

المراوغة القطرية... 
لماذا؟

الدور القومي 
لإلعالم العربي

الإع���لم العربي يجب اأن يك�ن �سدا 
منيع���ا ل���كل اأ�سكال الخ���رتاق الأجنبي 
لله�ي���ة والثقاف���ة وال�ح���دة العربية، 
�س�اء كان هذا الخرتاق �سع�بيا كاأحلم 
ال�سا�سانيني والعثمانيني اجلدد للأمة 
العربية، اأو من خ���لل الخرتاق الغربي 
متمث���ل مب���ا ي�سم���ى بدع���اة التغري���ب 
والليربالي���ة، ومن �سم���ن الأمثلة التي 
العرب���ي  الإع���لم  دور  عل���ى  تنطب���ق 
بالت�س���دي ملثل هذه الخرتاقات حزب 
اهلل ومن ي�سم����ن اأنف�سهم “ح�ثيني”، 
حي���ث ا�ستخدمهم ك�رصى طه���ران وبابا 
ق���م لتنفي���ذ خمطط���ه باحت���لل الأم���ة 
العربي���ة، ووجدن���ا اأن الإع���لم العربي 
رك���ز على ع���دم ا�ست�ساف���ة احل�ثيني 
يف مناب���ره الإعلمي���ة، فكلن���ا لحظ اأنه 

خلل الأيام الأولى للغزو احل�ثي، التي 
�سيطرت فيها ع�ساب���ات احل�ثي على 
العا�سم���ة �سنع���اء، �ساهدن���ا كيف اأن 
القن����ات التلفزي�ني���ة، كان���ت تف�سح 
املج���ال للح�ثيني وم���ن كان ي�اليهم 
ويتعاط���ف معه���م، بالتح���دث عن هذا 
امل��س�ع واإب���داء روؤيتهم وفل�سفتهم 
الأكاذي���ب  ����رصد  م���ن  النقلبي���ة، 
والف���رتاءات واملظل�مي���ات وت�س�يق 
اأنف�سهم من خلل هذه ال�سا�سات باأنهم 
قادة للث����رة اليمنية وخمل�س� ال�سعب 

اليمني من الظلم والقهر.
لكن حينم���ا بداأت عا�سف���ة احلزم، 
لحظن���ا قي���ام و�سائل الإع���لم العربية 
مبن���ع ه����ؤلء احل�ثي���ني واملخل�ع���ني 
من الظه����ر على قن�اته���ا الف�سائية، 

وخماطبة اجلمه�ر والراأي العام العربي 
وت�س�يق اأكاذيبهم وافرتاءاتهم. وكان 
من �ساأن ذل���ك اإجبار ه����ؤلء احل�ثيني 
واملخل�عني عل���ى اللج�ء اإل���ى قن�ات 
اإيران الثلث، العامل واملنار وامليادين، 
ليك�ن�ا ج���زءا من ال�سيا�س���ة الإعلمية 

الإيرانية التي تنفذها هذه القن�ات.
وعلي���ه، فاإننا خل�سنا اإل���ى تق�سيم 
املرحل���ة الإعلمية يف ه���ذا التقرير اإلى 
�سنفني م���ن الإعلم، هما: اإعلم اإيراين 
م�س���اد يريد ت�س�يق الأجندة والحتلل 
الإيراين للع���امل العربي، ومتثله ب�سكل 
اأ�سا�س���ي املن���ار والع���امل وامليادي���ن. 
واإع���لم عربي وطني ق�م���ي يدافع عن 
العروبة والقيم العربية ال�حدوية، وه� 

ما نتمنى اأن ي�ستمر حتى النهاية. 

نجاة المضحكي

دون حاجة ملقدمات بالأ�سل، فالأ�سل 
وا�سح عندما تك�ن �س�اهده جلية ل ينكرها 
اإل كاره له���ذا ال�ط���ن، ول يق���دح فيه���ا اإل 
م���ن له م���اآرب خبيثة ي�سعى اإل���ى حتقيقها، 
اإنه���ا ����رصح املن���ار والتن�ي���ر وزارة الرتبية 
والتعلي���م، عندما ق���ام عل���ى اأمانتها رجال 
ثقات ل يخاف�ن يف احل���ق ل�مة لئم، لأنهم 
عرف����ا حرم���ة الأمان���ة ف�سان�ه���ا وجعل����ا 

نف�سهم فداء لها.
اإنه���ا املناه���ج التعليمي���ة الت���ي اأولها 
التاري���خ ال���ذي يحفظ ه�ي���ة الدول���ة، هذا 
ح�س���ن  مبثاب���ة  �سيك����ن  ال���ذي  التاري���خ 
حل�س���ارة الب���لد واأ�سلها واأ�س����ل �سعبها، 
وم���ا مرت ب���ه م���ن م�ؤامرات وف���ن، حتى ل 
يج���روؤ بعدها كائن من كان باأن ياأتي بكذب 
وين�رصه ل�سال���ح اأهداف �سيا�سي���ة تدمريية 
اأوله���ا تغيري ه�ية الب���لد، وقلب احلقائق، 

واإنكارها.
اإنه���ا بداي���ة طيبة ومب����رصة عندما تبنت 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م يف منهج امل�اطنة 
الك�سف عما تعر�ست له املدار�س من اأعمال 
اإرهابي���ة وتدمري وتروي���ع للطلبة وتعري�س 
حياتهم للخطر وتعطيل الدرا�سة، وما كابده 
امل�س�ؤول�ن بال�زارة ووزارة الداخلية ط�ال 
ال�سن����ات املا�سي���ة م���ن معان���اة يف ت�فري 
الأم���ن للطلب���ة واإ�سلح التخري���ب، ما �سغل 
ب���ال امل�س�ؤولني فيها، كما �سغل بال اأولياء 

اأم�ر الطلبة خل�فهم على حياة اأبنائهم.
اإن التاري���خ �سج���ل ول ي���زال ي�سجل ما 
مرت به ال���دول من خروج جماع���ات اإرهابية 
وقتل���ت  دول  وهدم���ت  دم���رت ح�س���ارات 
ملي���ني ال�سع�ب و�رصدت ونهب���ت ثرواتها، 
حت���ت �سع���ارات م�سلل���ة وزائف���ة هدفه���ا 
ال�سيط���رة عل���ى احلك���م، ومنها م���ا �سجلته 
الكت���ب التاريخي���ة على �سبي���ل املثال عن 
القرامط���ة الذين عاث����ا يف الأر����س ف�ساداً 
وارتكب�ا املجازر خ�س��سا يف طريق احلجاج، 
وا�ستباح�ا الأم����ال وقتل�ا الن�ساء والرجال، 
وحرق�ا القرى مبن فيه���ا، حتى اأغاروا على 
امل�سج���د احل���رام وقتل����ا احلجي���ج و�رصق�ا 
احلج���ر الأ�س����د، نع���م �سج���ل ه���ذا يف كتب 
التاريخ حتى تعرف الأجي���ال ماهية الأق�ام 
الذي���ن مل متنعه���م حرمة بي���ت اهلل، فكيف 

متنع اأمثالهم حرمة م�ؤ�س�سات تعليمية.
ولب���د اأن ن�س���د عل���ى ي���د امل�س�ؤولني 
الذي���ن كان����ا ومازال����ا  ال����زارة  يف ه���ذه 
ي�ستهدف����ن من قبل من ل يح���ب للبحرين 
اخلري، ومن ل يريدون رجال من الثقات على 
راأ����س م�ؤ�س�س���ات الدولة، فكي���ف بالتعليم 
ال���ذي ي�سع�ن م���ن خلله لتحقي���ق م�سالح 
حزبي���ة ومل ي�فق����ا يف فعل ذل���ك، فما كان 
به���ذه  امل�س�ؤول���ني  هاجم����ا  اأن  اإل  منه���م 
ال����زارة انتقام���ا حلزبهم، لتحقي���ق اأهداف 
تخرج البحرين عن عروبتها لتلحقها باإيران.

ال�سكر ل�زي���ر الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي وال�كلء وامل�ظف���ني، وبارك اهلل 
يف �سعيك���م وجه�دكم للحف���اظ على منارة 
العلم واحل�سارة التي لن ي�ستطيع اأن يحمل 
اأمانته���ا اإل رج���ال ل يخاف����ن يف احلق ل�مة 

لئم.

شكرا وزارة التربية 
والتعليم

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأعلنتها قطر ر�سميا يف اأعمال الدورة 
148 ملجل����س اجلامع���ة العربية يف م�رص 
على ل�سان مندوبها بالتنكر للخ�سائ�س 
الأخلقي���ة  والقي���م  العربي���ة  الق�مي���ة 
العظيم���ة للع���رب حينم���ا و�سفت دولة 
الإرهاب والزندقة اإيران باأنها “�رصيفة”، 
وهذا ال��سف جعل الأمة العربية برمتها 
ت�سح���ك حتى دمع���ت عينه���ا، وغ�ست 
و�سائل الت�ا�سل الجتماعي بالتعليقات 
ال�ساخرة على هذا النظام الذي بلغ درجة 
كب���رية جدا من الغباء وفتح العي�ن على 
الإره���اب واجلرمي���ة واملجابهة املبا�رصة 

مع الدول العربية.
م���ن ال�ا�سح اأن قط���ر لي�ست لديها 

ملحظ���ة ح�سي���ة ملم��س���ة اأو اأي خري يف 
�سيا�سته���ا م���ع جريانه���ا اأو اأي���ة ع�امل 
اأخلقي���ة، فاإيران، البل���د ال�رصطان الذي 
لي����س منه �سفاء ولي�س مع���ه بقاء، راأ�س 
احلكمة عن���ده اإبادة اجلن�س العربي لكي 
ي�ست�يل عل���ى اأر�سه وتلك ه���ي ر�سالة 
وو�سي���ة اخلمين���ي، وم���ع ذل���ك تق����ل 
قط���ر عن اإي���ران اإنه���ا “�رصيف���ة”. نظام 
عن����رصي ت��سع���ي حاقد عل���ى كل عربي 
والت��سع  بالتخري���ب  م�سلم ومه�و����س 
والإره���اب، ومع ذلك تخرج قطر اخلائنة 
للعروبة وتق�ل عن اإيران اإنها “�رصيفة”. 
ت�سل���ط وطغي���ان وا�ستغ���لل وممار�سة 
لأق�س���ى اأعم���ال النه���ب والقتل مل متر 

عل���ى تاري���خ الب�رصي���ة اأب���دا ونظري���ات 
وممار�سات �ساذة ل ميك���ن اأن تخرج اإل 
م���ن اأ�سخا�س غ���ري اأ�س�ياء، ث���م يجل�س 
مندوب قطر يف اأكرب جتمع عربي ليق�ل 

اإن اإيران “�رصيفة”. 
بل���د مهمت���ه اإثارة الف���ن الطائفية 
والدينية واأعم���ال التخريب والغتيالت 
وتعلي���ق اأه���ل ال�سنة عل���ى امل�سانق يف 
ال�س�ارع كل ي�م، ثم تفتح قطر له األف 
درب وتق����ل اإيران “�رصيف���ة”. طهران 
هي العا�سم���ة ال�حي���دة يف العامل التي 
ل ي�ج���د فيه���ا م�سجد واح���د لل�سنة، ول 
ي�سم���ح للطائفة ال�سني���ة يف اإيران باأداء 
�س���لة العيد يف امل�ساج���د ول يح�سل�ن 

عل���ى حق�قهم، ثم تاأت���ي قطر وتقا�سم 
عنه���ا  وتق����ل  الف�ست���ق  حب���ة  اإي���ران 

“�رصيفة”.
اإيران ال�سف�ي���ة ت�سري �سد الإ�سلم 
والإن�ساني���ة ول يربطها اأي �سيء بحق�ق 
الإن�س���ان واحلري���ات الأ�سا�سي���ة، وقطر 
ت�ستقبله���ا بالي���د اخل�رصاء وتق����ل اإنها 

“�رصيفة”.
البحري���ن  يف  واإره���اب  تخري���ب 
ولبن���ان  و�س�ري���ا  وم����رص  وال�سع�دي���ة 
والع���راق ويف كل �س���رب م���ن الأرا�س���ي 
العربي���ة، ثم تاأتي قط���ر وتختار م�ل�دا 
جديدا لإيران وت�سميه “�رصيفة” ول نعلم 

الأ�سماء الأخرى التي هي قيد الطباعة!.

قطر تختار مولودا 
جديدا إليران... “شريفة”!

لي�س مفاجئاً ملن يعرف ال�سل�ك ال�سيا�سي 
القط���ري جيداً اأن تلج���اأ الدوحة للمراوغة يف اأحد 
اأهم منعطف���ات الأزمة التي متر به���ا مع الدول 
الأرب���ع الداعي���ة ملكافح���ة الإره���اب، فالألعاب 
الرخي�س���ة مث���ل حتري���ف م�سم����ن املكامل���ة 
الهاتفي���ة الت���ي جرت م�ؤخ���راً ب���ني ويل العهد 
ال�سع�دي واأمري قطر م�ساألة معتادة يف ال�سل�ك 

ال�سيا�سي القطري.
ال�ا�س���ح اأنه ل ميك���ن لقط���ر اأن تع�د اإلى 
ر�سدها يف ظل هذا التفك���ري العبثي، ومن يقراأ 
البيانني ال�سع����دي والقطري عق���ب املحادثة 
الهاتفي���ة التي ج���رت ي�م ال�سب���ت التا�سع من 

اأكت�ب���ر يكت�سف ب�سه�لة الق�س���د القطري من 
ذل���ك الت�سال الذي اأث���ارت ق�سته جدًل يتعلق 
مب�سم�ن���ه، فالتحري���ف القط���ري ال���ذي برز يف 
البيان الر�سمي الذي ب���ث عقب املكاملة ي�ؤكد 
متام���اً اأن الق�رص بالدوحة ل يدار من قبل احلاكم 
بل من قبل ع�سابات تتنازع ال�سلطة والنف�ذ يف 
ال�سيا�سة القطرية، فق���د �سعى البيان الر�سمي 
القطري اإلى تعمد التحريف من اأجل ن�سف جه�د 
ال��ساط���ة الت���ي تبذل عل���ى م�ست�ي���ات دولية 
عدة، وه���� يدرك جي���داً م���دى ح�سا�سية م�قف 
الدول الأرب���ع ومت�سكها بتحقق اأهداف اإجراءات 

املقاطعة.

�سياغة البي���ان الر�سمي القط���ري اخلا�س 
باملكامل���ة الهاتفي���ة ج���اءت رديئ���ة وكا�سف���ة 
وفا�سح���ة للتحريف، فلي�س منطقي���اً اأن يطلب 
ويل العه���د ال�سع�دي خ���لل املكاملة الهاتفية 
“تكلي���ف مبع�ثني م���ن كل دولة لبح���ث الأم�ر 
اخللفي���ة مب���ا ل يتعار�س مع �سي���ادة الدول”، 
فال���دول الأربع ل ت���رى اأن هناك اأم����را خلفية 
من الأ�سا�س، بل م�قفها الر�سمي قائم على اأن 
هناك “مطال���ب” على قطر اللت���زام بتنفيذها 
م���ن اأجل اإنه���اء الأزمة، ول���� كان هناك تفاو�س 
ف�سيك�ن ح�ل اآليات التنفيذ و�س�ابطه ولي�س 
ح����ل اأم�ر خلفية كما زعم���ت ال�كالة القطرية 

يف بيانها!
ن�س���ي اأو تنا�س���ى من �س���اغ بي���ان ال�كالة 
القطرية الر�سمي اأنه قبل هذه املكاملة بي�مني 
اأعل���ن اأم���ري دول���ة الك�ي���ت اأن قط���ر م�ستعدة 
للجل�����س اإلى طاول���ة التفاو����س، واأن الك�يت 
�سامنة لقط���ر يف هذا الإطار، م���ا يعني اأن قطر 
اأب���دت لل��سط���اء تخليها عن املكاب���رة والعناد 
وم���ا كانت تعلنه م���ن قبل من ادع���اءات فارغة 
واجتهت اإلى اجلل��س للتفاو�س، فكيف ي�سدق 
اأي عاق���ل ما زعمه البيان القطري عن طلب ويل 
العه���د ال�سع����دي جل��س مبع�ث���ني من الدول 
املعنية ملناق�سة “الأم�ر اخللفية”؟. “اإيلف”.

سالم الكتبيما وراء ردود قطر )1(

  ما وراء الحقيقة

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان



النفط يحافظ على مكا�سبه 
بدعم من قوة الطلب

طوكيو - روي���رز: ا�ستقرت اأ�سع���ار النفط اأم�س 
اخلمي����س متم�سكة باملكا�سب الت���ي حققتها يف الآونة 
الأخرية بع���د اأن توقعت وكالة الطاق���ة الدولية زيادة 
الطل���ب العاملي عل���ى اخلام. وبحل���ول ال�ساعة 09:30 
بتوقي���ت جرينت�س ارتفع خام القيا����س العاملي مزيج 
برن���ت 20 �سنتا اإلى 55.36 دولر للربميل بعد اأن زاد 

89 �سنتا، اأو ما يعادل 1.6 % يوم الأربعاء.
 وزاد خ���ام غرب تك�سا�س الو�سي���ط الأمريكي 25 
�سنت���ا اإل���ى 49.55 دولر للربميل بعد ارتفاعه 2.2 % 

يف اجلل�سة ال�سابقة.

26 �سبتمرب انطالق املنتدى القت�سادي اخلليجي الأردين 
الدم���ام - احت���اد الغرف: تنظ���م الأمانة العامة لحت���اد غرف اخللي���ج منتدى التوا�س���ل القت�سادي 
اخلليجي الأردين بالتعاون مع غرفة جتارة الردن، والذي �سيعقد يف العا�سمة الردنية عمان، خالل الفرة 
م���ن 28-26 �سبتم���رب 2017، حتت �سعار “ تعزيز اآفاق التعاون اخلليج���ي الأردين لنمو وتكامل اأف�سل”. 
ويت�سم���ن برنام���ج املنتدى تنظيم فعالي���ة اقت�سادي���ة يف 26 �سبتمرب تتمثل اإقامة املنت���دى العربي – 
الفريقي، بعنوان : العامل العربي وافريقيا : اآفاق وا�سعة لعالقات اقت�سادية وا�ستثمارية ناجحة.وينطلق 
حف���ل الفتتاح الر�سم���ي للمنتدى يف 27 �سبتمرب بجل�سة عمل اأولى بعن���وان “ اآفاق التعاون التجاري بني 
القط���اع اخلا����س اخلليجي ونظريه الأردين “ حي���ث �سيتم ا�ستعرا�س ورقة عمل حتت���وي على عدة حماور 
ت�سمل امكانيات القطاع اخلا�س )اخلليجي – الأردين (، جمالت التعاون بني الحتادات والغرف اخلليجية 
الأردني���ة، حتديد جم���الت وفر�س التعاون التجاري بني اجلانبني، تواف���ر قواعد البيانات والح�سائيات، 
الط���رق العملية حلل النزاعات التجارية التحكي���م التواثيق وغريها، بالإ�سافة اإل���ى الت�رشيعات والأدوات 

القانونية املطلوبة من اخلليج والأردن، اأهم التحديات باملعوقات التي تواجه التعاون التجاري.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
البحرينيون خام�س ال�شعوب العربية بـ“راحة البال” 

 ”Zipjet“ جاءوا بالرتيب ال� 73 عامليا بح�سب

اعت���ربت دار�س���ة حديث���ة �سادرة ع���ن �رشكة 
اخلدمات املهنية الربيطانية Zipjet البحرينيني 
خام����س ال�سع���وب العربي���ة يف راحة الب���ال والأقل 

توترا واإجهادا.
وو�سع���ت الدرا�س���ة املنام���ة يف الرتيب ال� 
اخلام����س عربي���ا، وال���� 73 عاملي���ا يف قائمة اأقل 
امل���دن توت���را واإجهادا من اأ�س���ل 150 مدينة يف 

املعمورة.
وجاءت اأبوظبي يف املرتب���ة الأولى عربيا وال� 
19 عامليا، والكويت الثانية عربيا وال� 23 عامليا، 
ودب���ي الثالثة وال���� 32 والدوحة الرابع���ة وال� 60 

على التوايل.
وت�سن���ف الدرا�س���ة امل���دن عل���ى اأ�سا�س 17 
عام���ال، تق�سمها من 1 اإلى 10 نق���اط، �أي �أنه كلما 
ز�د ر�ضيد �لنقاط ي�ضري �إلى وجود �ضغوط وتوتر، 
وكلم���ا قّلت �لنق���اط فاإن هذ� يعن���ي �أن �ملو�طن 

ي�سعر براحة وبالتايل توتر اأقل.
وربطت الدرا�سة ه���ذه الت�سنيفات بالو�سع 
املادي وال�سح���ة اجل�سدية والنف�سي���ة والظروف 
املحيط���ة كالزدحام���ات املروري���ة وامل�ساح���ات 

اخل�رشاء والتلوث وغريها.

وح�سدت املنامة معدلت جيدة يف كثري من 
هذه املوؤ�رشات جعلتها تتقدم عربيا.

وح�سلت على تقييم اإجمايل )عام( بلغ 5.15، 
يف ج���اءت بواقع 6.38 يف موؤ�رش الكثافة و8.13 يف 

ن�سب���ة امل�ساحات اخل����رشاء و6.62 يف النقل العام 
و4.62 باأزم���ة امل���رور و4.81 يف ع���دد ال�ساع���ات 
بالتل���وث  و6.13  ال�سم����س  فيه���ا  ت����رشق  الت���ي 
الهوائ���ي و8.55 بالتل���وث ال�سو�سائ���ي و9.94 

بالتلوث ال�سوئي.
كم���ا ح�سل���ت عل���ى 2.81 بالنظ���رة الأمني���ة 
)ال�سع���ور بالأم���ان(، 3.6 مبع���دل البطال���ة و9.4 
بن�سيب الفرد من الدين العام، و5.71 بال�سمان 

الجتماعي و6.38 بالقوة ال�رشائية للعائلة و5.11 
بال�سح���ة النف�سي���ة و2.99 بال�سح���ة اجل�سدي���ة، 

و9.21 امل�ساواة بني اجلن�سني.
و�سجل���ت م�سق���ط الرتيب ال�ساد����س عربيا 
وال���� 75 عامليا والعا�سمة الأردنية عمان ال�سابعة 
عربيا و92 عامليا، ث���م الريا�س الثامنة و97 وثم 
ج���دة التا�سعة و98 فب���ريوت العا����رشة عربيا وال� 

101 عامليا.
وال���دار البي�ساء )كازابالن���كا( يف الرتيب ال� 
11 عربيا و133 عاملي���ا، تلتها دم�سق فالقاهرة 

واأخريا بغداد عربيا.
عربي���اً، ج���اءت مدين���ة اأبوظب���ي يف املرتب���ة 
19 عاملي���اً، ودب���ي يف املرك���ز 32، والدوحة 60. 
باملقاب���ل تعد بغداد والقاه���رة ودم�سق من اأكرث 

املدن التي ي�سهد مواطنوها توترا واإجهادا.
واإذا كان ال�سخ�س من الباحثني عن راحة البال 
ويحب التمتع باخل�سار والطبيعية والأزهار، ولديه 
ر�سي���د كاف يف البنك، ويف�س���ل الأمن الوظيفي، 
علي���ه اأن يعي�س يف اأملانيا، حي���ث هيمنت 4 مدن 
اأملاني���ة عل���ى قائم���ة اأ�سع���د 10 م���دن يف العامل، 
ه���ي �ستوتغ���ارت وهانوف���ر وميون���خ وهامب���ورغ 
ولوك�سمبورغ، اإل���ى جانب برن ال�سوي�رشية وبوردو 

واإدنربة و�سدين وغراز النم�ساوية.

• 	)Zipjet لنقاط تقي�س �ملوؤ�رش من 1 اإلى 10.. كلما ز�د ر�ضيد �لنقاط ي�ضري �إلى وجود �ضغوط وتوتر، وكلما قّلت فاإن هذ� يعني �أن �ملو�طن ي�ضعر بر�حة وتوتر �أقل. )�مل�ضدر: �رشكة �خلدمات �ملهنية �لربيطانية�

الزياين: اإبراز البحرين كبوابة للأعمال واخلدمات 

البحرين واندوني�شيا تناق�شان �شوؤون “ال�شغرية واملتو�شطة” 

بريطانيا ت�شارك بـ“معر�س البحرين للطريان 2018” 

“اإنتلجينت فيوت�رش” ت�شتعر�س م�شاريعها يف “بايبك�س” 
تفتح اآفاقاً اأمام مواطني اخلليج لال�ستثمار يف قرب�س

املنامة -بنا: قامت جمموعة معر�س البحرين 
ال����دويل للطريان بتوقيع عقد م����ع هيئة التجارة 
وال�ستثم����ار الدويل الربيطاني����ة وقطاع الدفاع 
للم�سارك����ة باملعر�����س يف  2018 وذل����ك خ����الل 
 )DSEI( معر�����س معدات الدفاع والأمن الدويل
يف العا�سم����ة الربيطاني����ة لن����دن ال����ذي يقام يف 
الفرة م����ن 17-12 �سبتمرب 2017. وياأتي هذا 
التف����اق يف اإطار تطور ومن����و العالقات الثنائية 
التي تربط البحرين واململكة املتحدة، واجلهود 
املبذول����ة بتوجيهات املمث����ل ال�سخ�سي جلاللة 
املل����ك رئي�س اللجن����ة العليا املنظم����ة ملعر�س 
البحري����ن الدويل للطريان، �سم����و ال�سيخ عبداهلل 
بن حم����د اآل خليفة، وبح�س����ور وزير املوا�سالت 

والت�سالت كمال بن اأحمد حممد.
و�سي�سمل معر�����س البحرين الدويل، املزمع 
عق����ده يف قاع����دة ال�سخري اجلوي����ة يف الفرة ما 
بني 16-14 نوفمرب 2018، قاعة عر�س خا�سة، 
والت����ي ت�سم جناحاً خا�ساً لل�����رشكات الربيطانية 

لرويج وعر�س اأحدث منتجاتها وخدماتها.
اأع����رب وزي����ر املوا�س����الت والت�س����الت  و 
ع����ن بال����غ �سعادته مل����ا حتقق من جن����اح جهود 
جمموع����ة معر�����س البحرين ال����دويل للطريان يف 
يف  للم�سارك����ة  الدولي����ة  ال�����رشكات  ا�ستقط����اب 
املعر�س منذ تاأ�سي�سه، حي����ث اإن م�ساركة اإدارة 
التج����ارة الدولي����ة ومنظم����ة الدف����اع الربيطانية 

يف املعر�����س تعك�����س مكان����ة اململك����ة الريادية 
يف جم����ال الطريان باملنطقة، كم����ا اأن امل�ساركة 
تاأتي تعزيزاً للعالق����ات الثنائية مابني البحرين 
واململكة املتح����دة الربيطانية، حيث متتد هذه 
العالق����ة لأكرث من 200 عاماً يف جمالت الطريان 

والتجارة والتعاون الع�سكري وال�ستثمار.
و�ستك����ون الن�سخة اخلام�س����ة للمعر�س اأكرب 

ع����ن �سابقته����ا من حي����ث حجم قاع����ة املعر�س، 
والتي تتي����ح زيادة يف فر�����س التو�سع يف جمال 
العم����ل لل�����رشكات بعر�����س منتجاته����ا وخدماتها 
م����ن خالل املعر�����س. وقد مت توقي����ع حجز اأغلب 
�ساليه����ات املعر�س م����ن خالل الزي����ارات التي 
قام����ت به����ا اللجن����ة يف اإط����ار خطته����ا لتطوي����ر 

املعر�س.

ليما�س���ول - “اإنتلجينت فيوفت�رش”: ت�سعى 
 Intelligent( ”رشك���ة “اإنتلجين���ت فيوفت����رش�
Future(، اإل���ى تق���دمي ع���دد م���ن م�ساريعها 
العقاري���ة الفاخ���رة املنت�رشة يف ع���دد من املدن 
القرب�سي���ة وذل���ك م���ن خ���الل م�ساركته���ا يف 
فعالي���ات معر����س البحرين ال���دويل للعقارات 
“بايبك�س” الذي �سيق���ام يف الفرة بني يومي 

28-26 اأكتوبر.
وتلب���ي ال�رشك���ة من خ���الل ه���ذه امل�ساركة 
الطلب الكبري من قب���ل مواطني اخلليج العربي 
وامل�ستثمري���ن الع���رب نظ���راً ملا تتمت���ع به من 
ت�سامي���م جذاب���ة وت�سهي���الت خدمي���ة رفيع���ة 
امل�ست���وى، مب���ا يف ذلك اإمكاني���ة احل�سول على 
اجلن�سي���ة القرب�سي���ة واإقامة دائم���ة يف البلدان 

الأوروبي���ة، ف�سالً عن حتقي���ق اأرباح جمزية عرب 
ال�ستفادة من النظام ال�رشيبي القرب�سي الذي 
يوف���ر الر�سوم ال�رشيبي���ة الأدنى من نوعها على 

م�ستوى القارة الأوروبية. 
وقال مدير عام ال�رشكة وائل نبواين “نهدف 
معر����س  فعالي���ات  يف  م�ساركتن���ا  خ���الل  م���ن 
بايبك�س اإلى اإتاحة اأف�سل الفر�س ال�ستثمارية 
املجزي���ة اأمام امل�ستثمري���ن والعمالء يف منطقة 
اخللي���ج العربي. ومتحم�سون ج���داً حيال تو�سيع 
نط���اق روؤيتنا الرامية اإلى توف���ري اأرقى خدمات 
امل�ساري���ع العقارية يف املنطق���ة. وي�سهم ربط 
ال�ستثم���ارات م���ع اخلدم���ات عالي���ة اجلودة يف 
تعزيز م�ستويات الربحي���ة طويلة الأمد بالن�سبة 

لأ�سحاب العقارات.

واأ�ساف نبواين “ننظر اإلى املعر�س كمن�سة 
مثالي���ة لعر����س باق���ة وا�سع���ة م���ن العق���ارات 
الفاخ���رة الت���ي تواك���ب املتطلب���ات املختلفة 
للم�ستثمري���ن من دول اخلليج العربي، اإذ نقدم 
يف دورة املعر����س لهذا الع���ام جمموعة متنوعة 
م���ن ال�سق���ق والفل���ل ال�سكنية الفاخ���رة والتي 

تتمتع مبواقعها املتميزة”. 
من جانبه، قال رئي�س اللجنة املنظمة للمعر�س 
حممد خليل ال�سيد “اإن ا�ست�سافة �رشكة اإنتلجينت 
فيوفت�رش يف فعاليات بايبك�س 2017، متثل اإحدى 
اأه���داف املعر����س الرئي�س���ة يف اأن ي�سب���ح مبثابة 
بوابة عب���ور نحو الفر����س ال�ستثماري���ة املتنوعة 
الت���ي تتيحه���ا جزيرة قرب����س اأم���ام امل�ستثمرين 

وجميع زوار املعر�س على حد �سواء”.

• توقيع عقد امل�ساركة يف املعر�س	

املنام���ة - وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة : 
بحث وزي���ر ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد 
الزي���اين العديد من املو�سوع���ات والق�سايا 
ذات ال�سلة بال�س���اأن القت�سادي والعالقات 
الثنائي���ة ب���ني البحرين وجمهوري���ة �رشيالنكا 
ال�سديق���ة، اهتمام احلكومة بكاف���ة العنا�رش 
الت���ي م���ن �ساأنه���ا اإب���راز البحري���ن كبواب���ة 
لالأعم���ال وال�ستثم���ارات واخلدمات مبختلف 

تخ�س�ساتها.
جاء ذلك لدى اجتماع الوزير �سباح اأم�س 
بوزيرة التوظيف اخلارجي يف �رشيالنكا، ثالثا 
اتوك���ورال التي ت���زور اململكة حالي���اً، وذلك 
بح�س���ور ال�سف���ري ال�رشيالنك���ي املعتمد لدى 

البحرين اأ.�ساج.يو.منديز. 
 وا�س���ار الزي���اين ال���ى حر����س حكوم���ة 

البحري���ن الدائ���م لتعزي���ز عالقاته���ا بكاف���ة 
دول الع���امل، وال�سع���ي املتوا�س���ل لتفعيل 
التفاقي���ات امل�سركة مبا ي�سهم يف الرتقاء 

بالعالقات اإلى م�ستويات متقدمة.
الوزي���ر  ا�ستعر����س  الإط���ار  ه���ذا  ويف 
الت���ي  احلكوم���ة  وا�سراتيجي���ات  توجه���ات 
تنبن���ي عل���ى تعزي���ز الت�رشيع���ات والأنظم���ة 
والقوان���ني وتكامله���ا بال�سكل ال���ذي يخدم 
كافة الإ�سراتيجي���ات الوطنية، منوها بعمق 
العالق���ات القت�سادية التي ترب���ط البحرين 
واجله���ود  ال�سديق���ة  �رشيالن���كا  بجمهوري���ة 
التي تبذله���ا قيادتي البلدي���ن لتطوير هذه 
العالق���ات ومده���ا بكاف���ة املقوم���ات الت���ي 
م���ن �ساأنه���ا تعزي���ز ال����رشاكات القت�سادية 

وال�ستثمارية فيما بينهما.

املنام���ة - وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة : 
�ساركت وزارة ال�سناع���ة والتجارة وال�سياحة 
ممثل���ة باإدارة تنمي���ة املوؤ�س�س���ات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف فعالي���ة “ح���وار املوؤ�س�سات 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة” والت���ي نظمها كل 
من جمل����س دول الآ�سيان والبحرين، وجمل�س 
القت�سادية، وجمعي���ة املوؤ�س�سات  التنمي���ة 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة البحرينية ونظريتها 

يف اندوني�سيا.
 واألق���ى رئي����س جمل����س دول الآ�سي���ان 
والبحري���ن ال�سيخ دعيج بن عي�سى اآل خليفة، 
كلم���ة ترحيبية بالوف���ود الآ�سيوية واحل�سور 
باملوؤ�س�س���ات  العالق���ة  ذات  اجله���ات  م���ن 
ال�سغرية واملتو�سط���ة يف البحرين واأ�سحاب 
امل�ساري���ع ورواد الأعمال. وق���دم امل�ست�سار 
املتخ�س����س ب���وزارة التع���اون واملوؤ�س�سات 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة باندوني�سي���ا ح�س���ن 
جوهري، عر�س���اً عن جهود تنمية املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف اندوني�سيا. 
و�سارك���ت مدير اإدارة تنمية املوؤ�س�سات 

عب���داهلل  �سيخ���ة  واملتو�سط���ة  ال�سغ���رية 
الفا�سل يف احللق���ات النقا�سية التي �سمت 
كل م���ن جمل�س التنمي���ة القت�سادية، جمعية 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة البحرينية، 
وامل�سوؤول���ني  ومتك���ني  اخلارجي���ة،  وزارة 
يف وزارة التع���اون واملوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية 
واملتو�سط���ة باندوني�سيا حيث متت مناق�سة 
عدد م���ن املح���اور اأهمها: التعري���ف املوحد 
يف  واملتو�سط���ة  ال�سغ���رية  للموؤ�س�س���ات 
البلدي���ن، وجوان���ب تطبيق���ه يف كال البلدين 
ال�سغ���رية واملتو�سطة  واع���داد املوؤ�س�سات 
للت�سدي���ر، التوا�س���ل وعق���د ال����رشاكات مع 
ال����رشكات الأجنبي���ة والتجرب���ة الندوني�سي���ة 
القت�سادي���ة  الأزم���ات  م���ع  التعام���ل  يف 
واآلي���ات التعامل م���ع املوؤ�س�س���ات ال�سغرية 
احلل���ول  وط���رح  املتع���رثة،  واملتو�سط���ة 
املنا�سبة مثل عيادات املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة واخلطوة التالي���ة ومراحل النمو 
للموؤ�س�س���ات وكيفية النط���الق نحو العاملية 

ومراحل النمو. 

النتيجة المعيار النتيجة المعيار 
6.38النقل العام / المواصالت 2.81الشعور باألمان 
6.38القوة الشرائية لألسرة 2.99الصحة الجسدية 

7.64اإلثنية 3.6البطالة 
8.13المساحات الخضراء 4.62أزمة المرور 

8.55التلوث الضوضائي 4.81ساعات شروق الشمس 
9.21المساواة بين الجنسين 5.11الصحة النفسية 

9.4نصيب الفرد من الدين العام 5.71الضمان االجتماعي 
9.94التلوث الضوئي 6.13تلوث الهواء 

تق����دم������وا مب�����وؤ�س�������ري “الأم������ان” و“ال�س�ح�����ة اجل����س�����دي�����ة”
ت�راج�ع���������وا ب�“ن��س�ي����ب الف�����رد م�����ن ال��دي�������ن” و“ال�ت�ل��������وث” 

مازن الن�شور
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�شــــــــــر�ء م�شـــــروبــــــــات غـــازيـــــــة لـ“طيـــــــــر�ن �خلـلـيــــــــج” بــــ 216.9 �ألــــــــف دينـــــار

ا�ضت�ضارات ملراجعة م�ضودة قانون ال�رضيبة امل�ضافة واالنتقائية
فتح 29 مناق�شة ومز�يدة باإجمايل 112 عطاء

فتـــح جمل�ـــس �ملناق�شـــات و�ملز�يـــد�ت �أم�س 
يف جل�شتـــه �لأ�شبوعيـــة 29 مناق�شـــة ومز�يدة، عامة 

وحمدودة، تابعة �إلى 15 جهة حكومية.
ووفًقا لأحدث بيانات ن�رشت على موقع �ملجل�س، 
فـــاإن �أبرز �ملناق�شات تعود لـــوز�رة �ملالية لتقدمي 
خدمـــات ��شت�شاريـــة قانونيـــة ملر�جعـــة وحتديـــث 
م�شـــودة قانـــون �رشيبـــة �لقيمـــة �مل�شافـــة وقانون 
�ل�رشيبـــة �لنتقائيـــة و�إعد�د �ملذكـــر�ت �لتف�شريية 
و�للو�ئح �لتنظيمية و�خلا�شة بهما تقدم �إليها عطاء 

و�حد دون �أن يتم �لإف�شاح عن قيمته.
وكان �ملجل�ـــس فتـــح يـــوم 20 يوليـــو �ملا�شي 
�خلدمـــات  لتقـــدمي  �ملاليـــة  للعطـــاء�ت  مناق�شـــة 
�ل�شت�شاريـــة لتحديـــد �أثـــر تطبيـــق �رشيبـــة �لقيمة 
�مل�شافـــة و�رشيبة �ملبيعات يف �لبحرين، تقدم �إليها 
4 عطـــاء�ت، �أقلهـــا بقيمة 100 �ألـــف دينار يف حني 

�أكربها بـ 147 �ألف دينار.
وفتح �ملجل�س يوم 15 يونيو �ملا�شي مناق�شة 
فنية تعود لـــوز�رة �ملالية تت�شمـــن تقدمي خدمات 
��شت�شارية لتحديد �أثر تطبيق �رشيبة �لقيمة �مل�شافة 
و�رشيبة �ملبيعـــات يف �لبحرين، و�لتي تقدمت لها 4 
�ـــرشكات دون �أن يتـــم �لإف�شاح عـــن قيمتها وحملت 

.)FR/04/2017( ملناق�شة �لرقم�
ونظـــر �ملجل�ـــس يف مناق�شـــة لـــوز�رة �لإ�شكان 
للعطـــاء�ت �لفنيـــة للإ�ـــرش�ف علـــى بنـــاء 314 وحدة 
�شكنيـــة باملدينة �ل�شمالية منحة مـــن دولة �لكويت 
�ل�شقيقة �شمن برنامج �لتنمية �خلليجي تقدم �إليها 
7 عطاء�ت دون �أن يتم �لإف�شاح عن قيمة �أي منها.

وبلـــغ �إجمـــايل �لعطـــاء�ت �ملقدمـــة 112 عطاء، 

وكان جمموع �أقلهـــا نحو 5.8 مليني دينار، فيما مت 
تعليق 6 عطاء�ت تابعة �إلى 3 جهات.

نفـــط  ل�رشكـــة  مناق�شـــات   9 �ملجل�ـــس  وفتـــح 
�لبحرين “بابكو”، كان �أبرزها لتوفري خدمات �أعمال 
�حلفريات يف مناطق �لعمليات يف �ل�رشكة تقدم �إليها 
20 عطـــاء �أقلها بنحـــو 1.04 مليـــون دينار يف حني 
�أكربها بقر�بة 12.3 مليون دينار، ومناق�شة لتوفري 
خدمـــات �لهو�تـــف �لذكية تقـــدم �إليهـــا 3 عطاء�ت 
�أقلهـــا بنحـــو 56.9 �ألـــف دينار، ومز�يـــدة لرتخي�س 
لت�شغيـــل مركز رعاية �ل�شيـــار�ت “من�شاأة” يف حمطة 
�لرو�شة وحمطـــة �ل�شوق �ملركـــزي بقيمة 290 �ألف 

دينار، وكان قد تقدم �إليها 4 عطاء�ت.
كما فتح �ملجل�ـــس 4 مناق�شات لإد�رة �ملخازن 
�ملركزيـــة، لتوفـــري �أقفال و�أبـــو�ب �أملنيـــوم لأمتار 

�مليـــاه وقو�طع كهربائية وم�شجـــلت بيانات، تقدم 
�إليهم 10 عطاء�ت، بلغ جممـــوع �أقلها 147.36 �ألف 

دينار.
وكذلك فتح �ملجل�س 3 مناق�شات ل�رشكة تطوير 
للبـــرتول، كان �أبرزهـــا لتقـــدمي خدمـــات �لتفتي�س 
و�لختبـــار غري �لإتـــليف، تقدم �إليهـــا 8 عطاء�ت مت 
تعليق 3 منهـــا و�أقل عطاء بنحـــو 597.1 �ألف دينار 
و�أكربهـــا بنحو 1.2 مليون دينـــار، ومناق�شة لتوريد 
TRIETHYLENE GL Y  تتريثيلني غليكـــول

COL ( ملـــدة ثلث �شنو�ت تقدم �إليها 5 عطاء�ت 
�أقلها بقيمة 628.5 �ألف دينار.

و�أي�ًشا فتح �ملجل�س مناق�شتني لهيئة �لكهرباء 
و�ملاء، كان �أبرزهما لتقدمي خدمات �ملقاهي مببنى 
�لعناية بامل�شرتكني �لتابـــع للهيئة مبنطقة �جلفري 

ملـــدة عامني تقدم �إليها عطاء و�حد بقيمة 164 �ألف 
دينار.

وفتـــح �ملجل�س �ي�شـــا مناق�شـــة للهيئة �لعامة 
للتاأمـــني �لجتماعـــي لتنفيـــذ م�رشوع مكاتـــب لفرع 
�لهيئة مبجمع �شيـــف �ملحرق تقدم �إليها 6 عطاء�ت 
�أقلهـــا بنحـــو 38.2 �ألـــف دينـــار، ومناق�شـــة لبنـــك 
�لإ�شـــكان لتوفـــري خدمة �لتاأمـــني �ل�شحي ملوظفي 
 2018 Y 2017 لبنك و�ل�ـــرشكات �لتابعة للعامـــني�
تقدم �إليها 6 عطاء�ت �أقلها بنحو 208.2 �ألف دينار، 
ومناق�شة ل�شـــوؤون �جلمارك لتوريـــد حو��شيب �آلية 
تقـــدم �إليها عطاء�ن �أقلهما بنحـــو 50.3 �ألف دينار، 
ومناق�شة ل�رشكة طري�ن �خلليج ل�رش�ء م�رشوبات غازية 

تقدم �إليها عطاء�ن �أقلهما بنحو 216.9 �ألف دينار.
ونظـــر �ملجل�ـــس يف مناق�شـــة لـــوز�رة �لأ�شغال 

و�شـــوؤون �لبلديات لتوفري حر��س �أمن للإد�رة �لعامة 
للتخطيط �لعمر�ين تقدم �إليها 8 عطاء�ت �أقلها بنحو 
25.9 �ألـــف دينار، ومناق�شة لـــوز�رة �ل�شحة لتزويد 
�أم�شـــال ولقاحات تقدم �إليها عطـــاء�ن �أقلهما بنحو 
432 �ألـــف دينـــار، ومناق�شة لـــوز�رة �لعمل لتوفري 
من�شقني �شيانة تقـــدم �إليها 3 عطاء�ت �أقلها بنحو 
800 دينار �شهرًيا، ومناق�شة لوز�رة �لإعلم لتوفري 
خدمات �لتغطية �خلارجية لبث �لفعاليات �لريا�شية 
تقدم �إليها 6 عطـــاء�ت مت تعليق �ثنني منها و�أقل 

عطاء بقيمة 96 �ألف دينار.
�إ�شافـــة �إلى �أن �ملجل�س نظـــر يف مز�يدة لبلدية 
�ملحـــرق لتاأجري موقع �إعـــلين من نوع يوين بول على 
�شارع �لغو�س بنحو 18.3 �ألف دينار، وكان قد تقدم 

�إليها عطاء و�حد.

• �أبرز �ملناق�شات �ملطروحة	

أقل عطاء بالديناراأمل احلامد الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

0.00 Trowers & Hamlins 1 محدودة تقديم خدمات استشارية قانونية لمراجعة وتحديث مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة 
وقانون الضريبة االنتقائية وإعداد المذكرات التفسيرية واللوائح التنظيمية والخاصة بهما وزارة المالية

0.00 - 7 محدودة العطاءات الفنية لإلشراف على بناء 314 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية منحة من دولة 
الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي وزارة اإلسكان

1,036,022.20 JAHECON 20 عامة توفير خدمات أعمال الحفريات في مناطق العمليات في الشركة بابكو

216,936.00 Ahmadi Industries 2 محدودة شراء مشروبات غازية طيران الخليج

432,032.00 Wael Pharmacy 2 عامة تزويد أمصال ولقاحات وزارة الصحة

�لإ�شـــــــــــر�ف علــــــــــــــــى بنـــــــــــــاء 314 وحــــــــــــدة �شـكــنــيـــــــــــــــــة بـ“�ل�شـــمــــــــالـــيــــــــة”

االأمني يدعو ال�رضكات الرو�ضية لال�ضتفادة من الفر�ص املتاحة بالبحرين
�أكد �أن م�شاريع �لبنية �لتحتية تبلغ قيمتها 32 مليار دولر  

مو�شكـــو Y غرفـــة �لتجـــارة و�ل�شناعـــة: و��شل 
�لوفد �لقت�شـــادي �لبحريني برئا�شـــة رجل �لأعمال 
خالد �لأمني �لذي يـــزور مو�شكو لقاء�ته بالقطاعات 
�لقت�شادية يف رو�شيا لليوم �لثاين �أم�س. ومتحورت 
�لجتماعـــات حول �لعلقة بـــني �مل�شانـــع �لغذ�ئية 
و�ـــرشكات �خلدمـــات �لغذ�ئيـــة وتكنولوجيـــا �شناعة 
�لغـــذ�ء �إلى جانـــب �مل�شارف ذ�ت �ل�شلـــة بالتنمية 
�لزر�عيـــة و�لغذ�ئية، وتنميـــة �لعلقات �لقت�شادية 
�لثنائيـــة بـــني �لبلدين علـــى �لأ�شعدة كافـــة. ودعا 
�لأمني �ل�رشكات �لرو�شية �إلى �ل�شتفادة من �لفر�س 
�ل�شتثماريـــة �ملتاحـــة يف �ململكة وم�شاريـــع �لبنية 

�لتحتية �لتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولر.
و ��شتهـــل �لوفد �لقت�شـــادي �لبحريني لقاء�ته 
مـــع �إد�رة بنـــك VTB، حيـــث جـــرى عر�ـــس �إمـــكان 
�لتعاون يف �ملجال �مل�ـــرشيف و�ل�شتثماري وت�شهيل 

�لتبادل �لتجاري، خ�شو�شا �لغذ�ئي. 
 وقـــال �لأمـــني مـــا تتميز بـــه �لبحرين مـــن بيئة 
تنظيميـــة متطورة وحمفـــزة لل�شتثمـــار�ت ي�شتلزم 

�لنظـــر للمملكة لي�ـــس على �أ�شا�ـــس حجمها �جلغر�يف 
وعـــدد �شكانها، بـــل �إلى دورها �لقت�شـــادي �لكبري 
يف �خلليج و�آ�شيـــا و�ملنطقة”، م�شري� �إلى �أنه “لدينا 
حكومـــة ن�شطـــة ومو�كبه للتطـــور�ت ورجـــال �أعمال 
متميـــزون ولديهـــم نفـــوذ كبـــري وعلقـــات جتارية 
يف هـــذه �لدول، و�أ�شـــاف �أن هنـــاك 32 مليار دولر 
يف طريقهـــا لت�ـــرشف علـــى م�شاريع �لبنيـــة �لتحتية. 

و�أ�شاف  “جنحت �لبحرين يف  ��شتقطاب 53 �رشكة يف 
8 �أ�شهر بـ 329 مليون دولر Y 7.5 % �لنمو �ل�شنوي 
للقطاع غري �لنفطي” منذ Y 2001 �إطلق “�شندوق 
“جمل�ـــس   Y دولر  مليـــون   100 بــــ  �ل�شناديـــق” 
�لتنميـــة”، حيث مت  تخ�شي�س موقـــع يحت�شن رو�د 
�لأعمال، �لعمل على مبـــادرة لتقدمي بيانات دقيقة 
عن �ل�شتثمـــار�ت �ملبا�رشة، فالبحريـــن باملرتبة 14 

بني دول �ملنطقة يف موؤ�رش �ل�شتثمار �لعاملي، 282 
مليـــون دولر �ل�شتثمـــار�ت �لـــو�ردة، و170 مليوناً 
�ل�شادرة”.  ودعا �مل�ـــرشف �لرو�شي �إلى فتح فرع له 
يف �لبحرين؛ �لأمر �لذي ميكنه من لعب دور م�رشيف يف 

�لبحرين و�ملنطقة.
 بعـــد ذلك، توجـــه �لوفد �لقت�شـــادي �لبحريني 
�إلـــى وز�رة �لقت�شـــاد �لرو�شية، حيث عقـــد �جتماع 

مـــع �للجنة �لغذ�ئيـــة �لرو�شية، و�أكـــد  رئي�س �للجنة 
�أن  �بر�نـــوف  �لرو�شـــي  �جلانـــب  مـــن  �لقت�شاديـــة 
“�جلانـــب �لرو�شي منفتح ملناق�شـــة كل �لتفاقات، 
و�لأمور �لتي من �شاأنهـــا زيادة �لتعاون �لقت�شادي 

بني �لبلدين”.
 وحتـــدث �لأمني، فقـــال “لدينا رغبـــة يف تقوية 
�لعلقـــات �لقت�شاديـــة و�ل�شتثماريـــة �إلـــى جانب 
و�لتاريخيـــة”.  �لتقليديـــة  �ل�شيا�شيـــة  �لعلقـــات 
و�قرتح “و�شع هدف فتح �رشكات م�شرتكة يف بلدينا 
خـــلل عـــام، و�لبـــدء مبفاو�شـــات و��شحـــة وهادفة 
حـــول �لتبادل �لتجـــاري وحتديد �ل�شلـــع �لتفا�شلية 
و�لر�شـــوم �جلمركيـــة، و�لرتكيز على �ملمـــر �لأخ�رش؛ 
مـــن �أجل زيادة �شادر�تنا �إلى رو�شيا و�إز�لة �لعقبات 
�أمامـــه”. وطالب “مبعاملة �لبحرين بعناية خا�شة من 
�لحتـــاد �لرو�شي �أ�شـــوة مبا يخ�س بـــه بع�س �لدول 
�لأخرى”. ورحب “بال�شتثمار�ت �لرو�شية يف قطاعي 
�لغـــذ�ء و�مل�شـــارف وبامل�شاركـــة يف �ملناق�شـــات 

�لبحرينية و�خلليجية �جلديدة”.

• جانب من �للقاء�ت بني �جلانبني �لبحريني و�لرو�شي	

تداول 1.1 مليون �ضهم ووحدة بـ 201.2 األف دينار
“انوف�ضت” تخف�ص جمل�ص اإدارتها اإلى 5 اأع�ضاء

يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية

و�فقــــت �جلمعيــــة �لعامــــة �لعاديــــة ل�رشكــــة 
�نوف�شــــت )INOVEST( علــــى تخفي�س عدد 

�أع�شاء جمل�س �لإد�رة من 7 �إلى 5 �أع�شاء.
�أم�ــــس  وعقــــدت �جلمعيــــة �لعامــــة لل�رشكــــة 
بن�شــــاب قانــــوين بلــــغ 71.82 % مــــن �إجمــــايل 
�لأ�شهم �ل�شــــادرة، وهي ن�شبة ت�شتويف �لن�شاب 
�لقانوين �ملطلوب لعقد �جتماع �جلمعية �لعامة 

�لعادية.
و�نتخبت �جلمعية جمل�س �إد�رة جديد لثلث 
�شنو�ت للــــدورة )Y 2017 2019(، �ذ �أ�شفرت 
عمليــــة �لت�شويت عــــن �نتخاب كل مــــن عبد�هلل 
�حلميدي، و�شل�س �حلجرف، و�أمين �شيت، وفهد 
�لعبــــد �جلليل، وب�شار �لتويجــــري ممثل عن بيت 

�لأعمار �خلليجي للتجارة �لعامة و�ملقاولت.
وكانت �ل�رشكــــة �أبلغت بور�شــــة �لكويت يف 
28 �أغ�شط�س �ملا�شي، �أن �أع�شاء جمل�س �لإد�رة 

قدمو� ��شتقالتهم لأ�شباب خا�شة.

و�أع�شــــاء جمل�ــــس �لإد�رة �مل�شتقيلــــني هم، 
خالــــد �شعــــود �ل�شنعو�شــــي )�لرئي�ــــس(، وفريد 
�شعــــود �لفــــوز�ن، نائًبا للرئي�ــــس، ويو�شف علي 
�لبــــدر، وبــــدر خليفــــة �لعد�شــــاين، وب�شــــار نا�رش 
�لتويجــــري، وحممد �إبر�هيــــم �لنغيم�س، وعثمان 

حممد �لقري�شي �أع�شاء.
وت�شــــري بيانات ر�شمية لل�رشكــــة �لتي تعمل 
يف جمــــال �ل�شتثمــــار بح�شــــب مبــــادئ �ل�رشيعــــة 
�لإ�شلمية �أن كبــــار �مل�شاهمني حتى �إقفال يوم 
�أم�س هــــم: بيت �خلليــــج لل�شتثمــــار )�لكويت( 
بن�شبة 13.6 %، ويو�شــــف �أحمد يو�شف �لر�شيد 
�لبــــدر )�لكويــــت( 9.9 %، و�أ�شعد عبــــد �لعزيز 
عبد �هلل �ل�شناد )تد�ول، �ل�رشكة �لعاملية �ل�شعد 
�لقاب�شة )�لكويت( 7.8 % وبنك دبي �لإ�شلمي 
)�لإمــــار�ت( 6.9 % و�رشكــــة رومــــاك �لعقاريــــة 

)�لكويت( بن�شبة 5 %.
وتبلغ �لقيمــــة �ل�شوقية لل�رشكة حو�يل 46.5 
مليون دينار، فيما ي�شل عدد �لأ�شهم �ل�شادرة 

و�ملدفوعة نحو 286.5 مليون �شهم.

وكانــــت �إنوف�شت حققــــت �أرباًحا �شافية يف 
�لن�شــــف �لأول مــــن �لعــــام �جلاري بلغــــت 17.3 
مليــــون دولر، مقارنــــة ب�شايف �أربــــاح بلغت 5.4 
مليــــون دولر بالن�شف �لأول من 2016 وبزيادة 

.% 22
و�شجلت �أرباحهــــا يف �لربع �لثاين من 2017 
حو�يل 9.1 مليــــني دولر مقارنة مع 2.2 مليون 

دولر لنف�س �لفرتة �لعام �ملا�شي.
وو�شــــل حجــــم �لأ�شــــول حتى نهايــــة يونيو 
�ملا�شي 275.7 مليون دولر مقارنة مع 262.9 

مليون دولر يف نهاية 2016.
و�أعلنــــت بور�شــــة �لكويت باأنــــه �شيتم يوم 
�لأربعــــاء �ملو�فق 27 �شبتمــــرب 2017 عقد مز�د 
لبيــــع عدد 15.4 مليون �شهــــم من �أ�شهم �ل�رشكة 
متثل ن�شبة )5.4 %( من ر�أ�س مال �ل�رشكة ب�شعر 
ــــا( لل�شهم  �بتد�ئــــي قــــدره )150 فل�ًشــــا كويتيًّ
�لو�حد بقيمة �إجماليــــة قدرها 2.3 مليون دينار 
كويتي. وجــــاء بالإعلن �أن �رشكة روماك �لعقارية 

طرف بائع، ومي عبد�هلل �حلجيلن طرف م�شرٍت.

�ملنامة Y بور�شـــة �لبحرين: �أقفل موؤ�رش 
�لبحريـــن �لعـــام �أم�س �خلمي�س عنـــد م�شتوى 
2.26 نقطة  بانخفا�ـــس وقـــدره   1.303.78
حـــني  يف  �لأربعـــاء،  يـــوم  باإقفالـــه  مقارنـــة 
�أقفـــل موؤ�رش �لبحرين �لإ�شلمـــي عند م�شتوى 
9.40 نقطة  بانخفا�ـــس وقـــدره   1.040.28

مقارنة باإقفاله �ل�شابق.
�ملاليـــة  �لأور�ق  كميـــة  �إجمـــايل  وبلـــغ 
�ملتد�ولـــة يف بور�شـــة �لبحريـــن 1.1 مليون 
�شهم ووحدة، بقيمة �إجمالية قدرها 201.20 
�ألف دينار، مت تنفيذها من خلل 58 �شفقة. 
مليـــون   1.01 �مل�شتثمـــرون  وتـــد�ول 
�شهـــم، بقيمـــة قدرهـــا 195.75 �ألـــف دينار 
مت تنفيذهـــا من خلل 56 �شفقـــة، �إذ ركزو� 
تعاملتهـــم علـــى �أ�شهـــم قطـــاع �ل�شتثمـــار 
�لـــذي بلغت قيمة �أ�شهمـــه �ملتد�ولة 96.08 
�ألـــف دينار �أي مـــا ن�شبته 48 % مـــن �لقيمة 
�لإجمالية للأور�ق �ملاليـــة �ملتد�ولة وبكمية 
قدرهـــا 633.47 مليون �شهـــم، مت تنفيذها 

من خلل 18 �شفقة.

وجـــاءت جمموعة جـــي �ف �ت�ـــس �ملالية 
يف �ملركـــز �لأول، �إذ بلغـــت قيمـــة �أ�شهمهـــا 
�ملتد�ولـــة 67.83 �ألـــف دينار �أي مـــا ن�شبته 
33.71 % مـــن �لقيمـــة �لإجماليـــة لـــلأور�ق 
�ملاليـــة �ملتد�ولة وبكمية قدرهـــا 372 �ألف 

�شهم، مت تنفيذها من خلل 12 �شفقة.
�أمـــا �ملركـــز �لثـــاين فـــكان للموؤ�ش�شـــة 
�لعربية �مل�رشفيـــة بقيمة قدرها 28.25 �ألف 
دينـــار �أي مـــا ن�شبتـــه 14.04 % مـــن �لقيمة 
�لإجمالية للأور�ق �ملاليـــة �ملتد�ولة وبكمية 
قدرها 261 �ألف �شهم، مت تنفيذها من خلل 
6 �شفقات. ثم جاءت �رشكة �لبحرين لل�شينما 
بقيمة قدرها 20.40 �ألف دينار �أي ما ن�شبته 
10.14 % مـــن �لقيمـــة �لإجماليـــة لـــلأور�ق 
�ملاليـــة �ملتد�ولـــة وبكمية قدرهـــا 17 �ألف 

�شهم، مت تنفيذها من خلل 4 �شفقات.
ومت يـــوم �أم�س تـــد�ول �أ�شهم 13 �رشكة، 
�رتفعـــت �أ�شعـــار �أ�شهـــم �رشكتـــني يف حـــني 
�نخف�شـــت �أ�شعار �أ�شهم 5 �رشكات، وحافظت 
بقية �ل�رشكات على �أ�شعار �إقفالتها �ل�شابقة.

املحرر االقت�ضادي



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 قد تقدم إليها 

السيد/ جعفر ميرزا عبداهلل مرهون جاسم باعتباره املصفي القانوني لشركة 

عبود درمي للمقاوالت ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب 

القيد رقم 101453، طالباً إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )130517( لسنة 2017

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة عبود درمي للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد/ عبداهلل عيسى عجالن عيسى احلدي، املالك لـ ماجيك أي للطباعة 

)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 83082 طالباً حتويل الفرع رقم )4( 
من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة إلى السادة التالية اسمائهم:
1- عبداهلل عيسى عجالن عيسى احلدي
SHAJI KANDOTH NALLAKANDY -2

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعاً 
باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
بشأن حتويل فرع ملؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

تقدم إلينا السيد أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبداهلل جنم محمد السبيعي

االسم التجاري احلالي: عبداهلل السبيعي للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: السبيعي لتجارة املعادن واخلردوات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 149256 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

84628-1

تقدم إلينا السيد أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبدالعزيز علي عبداللطيف علي

االسم التجاري احلالي: علي عبداللطيف للمقاوالت والتخليص

االسم التجاري اجلديد: علي عبداللطيف لتخليص املعامالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 146605 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

61831-1

تقدم إلينا السيد أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد عيسى عبداهلل الوزان

االسم التجاري احلالي: مفروشات امللكه

االسم التجاري اجلديد: امللكة للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 151492 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

31646-1

تقدم إلينا السيد أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سليمه غلوم حسن عبداهلل

االسم التجاري احلالي: سليمة للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: النترنس للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 126850 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

90828-4

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  السيد  إلينا  تقدم 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالعزيز عبدالنبي سلمان كاظم
االسم التجاري احلالي: القبيطي ملقاوالت البناء

االسم التجاري: القبيطي ألعمال الديكور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 134194 إعالن رقم

 معاملة مشتركة

رقم القيد

5-22007

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  السيد  إلينا  تقدم 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بدريه مطر عبداهلل

االسم التجاري احلالي: مدينة الشمالية للدراجات الهوائية وألعاب
االسم التجاري اجلديد: املدينة الشمالية لأللعاب والهواتف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 138547 إعالن رقم

 معاملة مشتركة

قيد رقم

42983-2
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وتاب���ع يف خت���ام الي���وم االول من اجلولة 
ال�ساد�سة من حمادثات ا�ستانا “نحن قريبون 
جدا من توقيع اتفاق حول كل مناطق خف�ض 

التوتر االربع”.
وخ���ال اجل���والت ال�سابق���ة يف اأ�ستان���ا، 
مت االتف���اق على اإن�ساء مناط���ق خف�ض توتر 
يف مناط���ق اإدل���ب )�سم���ال غ���رب(، وحم�ض 
)و�س���ط(، والغوط���ة ال�رشقية ق���رب دم�سق. 
ويفرت����ض ان يت���م خ���ال اجلول���ة احلالي���ة 
تر�سيم حدود هذه املناط���ق، واالتفاق على 

منطقة رابعة يف اجلنوب.
وق���د ن�رشت رو�سي���ا عنا�رش م���ن �رشطتها 
الع�سكرية يف ع���دد من مناطق خف�ض التوتر 
يف حماول���ة للتو�سل الى وق���ف دائم الإطاق 

النار.
وت�ستم���ر حمادث���ات ا�ستان���ا يوم���ن يف 

جولتها ال�ساد�سة منذ مطلع العام احلايل.
وترك���ز حمادثات ا�ستانا عل���ى امل�سائل 
تتط���رق  ح���ن  يف  والتقني���ة  الع�سكري���ة 
اجتماع���ات جني���ف الت���ي تتم برعاي���ة االمم 

املتحدة، الى الق�سايا ال�سيا�سية.
ميدانيا، قتل 39 مدنيا على االقل اأم�ض 

اخلمي����ض يف غ���ارات جوي���ة �سنته���ا رو�سيا 
والتحالف الدويل �سد اجلهادين يف حمافظة 
دير ال���زور ال�سوري���ة التي ت�سه���د هجومن 
منف�سل���ن لط���رد مقاتلي داع����ض، وفق ما 

افاد املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان.
وق���ال املر�سد ان ه���ذه الغ���ارات التي 
ا�سف���رت ع���ن مقت���ل 7 اطف���ال ا�ستهدفت 
العدي���د من القرى يف املحافظ���ة الواقعة يف 

�رشق الباد.
وقتل ع�رشات املدنين يف ظروف مماثلة 
يف االي���ام االخ���رة يف املحافظ���ة املحاذي���ة 
للع���راق والغني���ة بالنفط وت�سه���د هجومن 

منف�سلن.
فم���ن جه���ة، يوؤم���ن الط���ران الرو�س���ي 
ا�سنادا لق���وات النظام ال�س���وري التي تركز 
عملياته���ا عل���ى عا�سم���ة املحافظ���ة وباتت 

ت�سيطر على 65 يف املئة منها.
ومن جهة اخرى، يدع���م التحالف الدويل 
بقي���ادة وا�سنطن هجوم���ا اخر ت�سن���ه قوات 
�سوريا الدميوقراطي���ة، ائتاف من مقاتلن 
ع���رب واك���راد، عل���ى ال�سفة ال�رشقي���ة لنهر 

الفرات.
االك���ر  احل�سيل���ة  ان  املر�س���د  واورد 
خلفتها �رشبات جوية للطران الرو�سي على 

مدينة امليادين حيث قتل 13 مدنيا.
وال ي���زال تنظي���م داع����ض ي�سيط���ر على 
امليادين التي و�س���ل اليها اخرا جهاديون 
مت اجاوؤهم مع عائاتهم من احلدود اللبنانية 
ال�سورية مبوجب اتفاق مع حزب اهلل اللبناين 

الذي يقاتل الى جانب دم�سق.

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

حتذير اأممي من “�سيناريو اأ�سواأ” يف اأزمة الروهينغا
دكا � وكاالت: ح���ذر م�س���وؤول اأمم���ي، م���ن بل���وغ “ال�سيناري���و االأ�سواأ” يف اأزم���ة الاجئن 
الروهينغ���ا، املتمثل يف جلوء كامل االأقلية امل�سطهدة اإلى بنغاد�ض، وقال اإن على املجتمع 

الدويل اأن ي�ستعد لهذا االحتمال.
وي�ستم���ر تده���ور الو�سع االإن�ساين يف بنغاد����ض التي فر اإليها نح���و 389 األفا من اأقلية 
الروهينغا امل�سلمة، بعدما مّت اإحراق املئات من قراهم يف غرب ميامنار يف اأحداث ذات خلفية 
دينية وعرقية. وتتعامل ال�سلطات املحلية واملنظمات الدولية ب�سعوبة بالغة مع هذا الدفق 

من الاجئن الذي ال يعرف ما اإذا كان �سيتوا�سل اأم �سينح�رش.
وق���ال حممد عبدي حممود، مدير العمليات واالأزمات يف املنظمة الدولية للهجرة التابعة 
لاأم���م املتح���دة، اأم�ض اخلمي�ض، “علين���ا اأن ن�ستعد لل�سيناريو االأف�س���ل، اأي عدم و�سول اأي 
�سخ����ض اإ�سايف. ولكن علينا )يف الوق���ت نف�سه( اأن نكون م�ستعدي���ن لل�سيناريو االأ�سواأ، اأي 

و�سول اجلميع”.
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الرياض ـ واس: 

اأعلنت قوات التحالف العربي بقيادة 
ال�سعودية ع���ن ا�ست�سهاد اأحد طياريها يف 
حمافظة اأبني اليمنية، بعد �سقوط طائرته 
م�ساء االأربعاء، اأثناء تاأديتها الإحدى املهام 

مل�ساندة احلرب �سد تنظيم القاعدة.
ال�سعودي���ة  االأنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 
“وا����ض” عن املتح���دث الر�سم���ي لقوات 
التحال���ف العقي���د الركن ترك���ي املالكي 
قول���ه: اإن���ه ويف مت���ام ال�ساع���ة ال�سابع���ة 
والن�سف من م�ساء االأربعاء، �سقطت طائرة 
تابعه للقوات اجلوي���ة امللكية ال�سعودية 
ب�سبب عطل فني يف منطقة اأبن يف اليمن، 
اأثن���اء تاأديتها الإحدى امله���ام العملياتية 
تنظي���م  �س���د  احل���رب  ودع���م  مل�سان���دة 
القاع���دة االإرهاب���ي، وق���د نتج ع���ن ذلك 
ا�ست�سهاد املق���دم الطيار الركن مهنا بن 
�سعد البيز”. وكان م�سدر ع�سكري قال اإن 
قوات اجلي�ض اليمني، اأعلنت اأنها متكنت 
م���ن العثور عل���ى حطام مقاتل���ة �سعودية 
�سقطت خ���ال مهمة للتحال���ف العربي يف 

حمافظة اأبن جنوب اليمن.

 سول ـ وكاالت: 

هددت كوريا ال�سمالية با�ستخدام 
الياب���ان  “الإغ���راق”  نووي���ة  اأ�سلح���ة 
وحتويل الواليات املتحدة اإلى “رماد 
وظ���ام” لدعمهما قرارا ملجل�ض االأمن 
ال���دويل يق�س���ي بعقوب���ات �سده���ا 

ب�سبب اأحدث جتاربها النووية.
ال�س���ام الكوري���ة  ودع���ت جلن���ة 
ال�سمالي���ة الآ�سي���ا واملحي���ط الهادي، 
يان���غ  بيون���غ  بعاق���ات  واملعني���ة 
اخلارجي���ة ودعايتها، اإل���ى حل جمل�ض 
االأمن الذي و�سفت���ه باأنه “اأداة لل�رش” 
يتكون م���ن دول “مرت�سي���ة” تت�رشف 

باأوامر الواليات املتحدة.
وقال���ت اللجن���ة يف بي���ان ن�رشت���ه 
الكوري���ة  املركزي���ة  االأنب���اء  وكال���ة 
الر�سمية “جزر االأرخبيل االأربع ينبغي 
اإغراقه���ا يف البحر بقنبل���ة “جوت�سي” 
النووية. مل تعد هناك حاجة اإلى وجود 

اليابان بالقرب منا”.
وجاء يف البي���ان “لنحّول الواليات 
املتحدة اإلى رماد وظام. فلنُنفث عن 
غ�سبنا بح�سد كل ما اأعددناه حتى االآن 

من و�سائل االنتقام”.

 وارسو ـ نوفوستي: 

اأفادت حمطة اإذاعة بولندية اأم�ض 
اخلمي�ض باأن���ه مت ال�سطو على معدات 
باهظة الثمن من اجلي�ض االأمركي يف 

بولندا.
وذك���رت االأنب���اء اأن عنا����رش م���ن 
الع�سكري  وال���درك  االمركي  اجلي�ض 
مقاطع���ة  يف  يبحث���ون  البولن���دي 
لوب�سكاي���ا ع���ن حاوية نق���ل  للجي�ض 

االأمريكي.
ويق���ال اإن جمهول���ن قاموا بك�رش 
اأقف���ال احلاوي���ة ل���دى وقوفه���ا عند 
منح���در ال�سك���ة احلديدي���ة يف جاغاين 
و�رشق���وا منها مع���دات واأجه���زة ذات 
ا�ستخ���دام خا�ض تف���وق قيمتها  55 

األف دوالر.
وتوؤك���د النيابة العام���ة البولندية 
على عدم وج���ود اأ�سلح���ة اأو ذخرة اأو 
م���واد متفج���رة يف احلاوي���ة ب���ل فقط 
مناظر حربية واأجهزة للروؤيا الليلية. 
ولكن التحقيق مل يوؤكد اأو ينفي ذلك 
بل فق���ط ذكر اأن املع���دات ت�ستخدم 

من قبل اجليو�ض احلديثة.
الع�سكري���ن  ع���دد  ويبل���غ 
االأمركين يف الل���واء حوايل 5.3 األف 
�سخ�ض واأهم اآلياتهم احلربية تتكون 
من الدباب���ات اأبرامز ومدافع الهاوتزر 

الذاتية احلركة.

إسالم أباد ـ االناضول: 

اتهم وزير اخلارجي���ة الباك�ستاين 
خواجة حمم���د اآ�سف الواليات املتحدة 
بتوفر”م���اذ اآمن لطالب���ان”، م�سرا 
اإلى اأنها �سلمت احلركة خال ال�سنوات 
ال����15 املا�سي���ة %40 م���ن اأرا�س���ي 

اأفغان�ستان.
واأدل���ى الوزي���ر الباك�ستاين بهذا 
الت�رشي���ح ردا على اتهام���ات الرئي�ض 
االأمركي دونالد ترام���ب الإ�سام اآباد 
نهاي���ة اأغ�سط�ض املا�س���ي ب� “تقدمي 

ماذ اآمن لطالبان”.
وق���ال اآ�س���ف يف حدي���ث لوكالة 
“االأنا�س���ول” اإن ال�سيا�سة التي اأعلن 
عنها ترام���ب دفعت باك�ستان للتوجه 
نحو جران واأ�سدق���اء يف املنطقة من 
اأج���ل تطوي���ر مواقف م�سرتك���ة معها، 
وم���ن اأج���ل التاأكي���د على ����رشورة حل 
ال�رشاع �سلميا ولي�ض ع�سكريا، م�سرا 

اإلى اأن باده جنحت يف حتقيق ذلك.
واأ�س���اف الوزي���ر الباك�ست���اين اأن 
االأمركي���ن ي�سع���ون منذ م���ا يقرب 
م���ن 40 عام���ا لفر����ض “اأطروحاته���م 
ال�سيا�سية على اأفغان�ستان اجلريحة”.

القاهرة – العربية نت: 

تنف���ذ عنا����رش م���ن الق���وات اجلوي���ة 
امل�رشية وال�ساح اجلوي امللكي ال�سعودي 
التدريب اجل���وي امل�سرتك “في�سل 11”، 
وال���ذي ت�ست�سيف���ه م����رش وي�ستم���ر لعدة 
اأي���ام. ي�سارك يف التدري���ب ت�سكيات من 
اأح���دث املقات���ات متعددة امله���ام لكا 
اجلانب���ن، وي�ستم���ل على تنفي���ذ العديد 
التدريبي���ة،  والفعالي���ات  االأن�سط���ة  م���ن 
التي تت�سمن اإدارة اأعم���ال القتال اجلوي 
اأح���دث التكتيكات  امل�س���رتك با�ستخدام 
واأ�ساليب القتال اجل���وي احلديثة. وياأتي 
التدريب امل�س���رتك “ في�سل11” ح�سبما 
ما ذك���ر العقيد تامر الرفاع���ي، املتحدث 
ل�سل�سل���ة  امت���داداً  امل����رشي،  الع�سك���ري 
م���ن التدريب���ات امل�سرتكة ب���ن القوات 
امل�سلح���ة لكا البلدين، حي���ث يهدف اإلى 
تب���ادل اخل���رات التدريبي���ة واملفاهي���م 
القتالية ب���ن القوات امل�ساركة، ويعك�ض 
م�ستوى الكف���اءة القتالية للقوات اجلوية 

لكا البلدين ال�سقيقن.

الجزائر ـ اف ب: 

حكم على رئي�ض الطائفة االأحمدية 
يف اجلزائ���ر، بال�سج���ن 6 اأ�سهر مع وقف 
التنفي���ذ، بع���د اإدانت���ه م���ن الق�ساء ب� 

“االإ�ساءة” للدين، بح�سب حماميه.
وقال املحام���ي �سالح دبوز “حكم 
عل���ى حمم���د ف���ايل بال�سج���ن 6 اأ�سهر. 
واأدين بتهمة جمع اأموال دون ترخي�ض 
واالإ�س���ام”.  للنب���ي حمم���د  واالإ�س���اءة 
وخال جل�س���ة املحاكم���ة يف 6 �سبتمر 
يف حمكمة عن تدل����ض قرب م�ستغامن 
)355 كل���م غرب���ي العا�سم���ة( طل���ب 
االدعاء �سجن املته���م ملدة عام. وكان 
مت توقيف حممد فايل يف 28 اأغ�سط�ض 
يف منزله يف عن ال�سفراء الواقعة على 
بع���د 650 كلم جنوب غرب���ي العا�سمة 

واأودع �سجن م�ستغامن.

لندن ـ رويترز: 

الريط���اين  اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
بوري�ض جون�سون اأم�ض اخلمي�ض اإنه يعتقد 
اأن خط���ط ليبيا للعمل على اإجراء انتخابات 
خ���ال 2018 �ستكون عل���ى االأرجح �سمن 
“ج���دول زمن���ي �سحي���ح”. كان الزعيمان 
املتناف�س���ان يف ليبيا خليف���ة حفرت وفائز 
ال�رشاج قد تعه���دا يف لقاء عقد بباري�ض يف 
يولي���و بالعمل على اإج���راء انتخابات خال 
2018 وتنفي���ذ وقف اإطالق ن���ار م�رشوط. 
وقال موفد االأمم املتحدة اإلى ليبيا غ�سان 
�سام���ة اإن���ه �سيتع���ن �سياغ���ة القوانن 
الد�ستوري���ة واالنتخابية ل�سمان اأن توؤدي 
اأي انتخاب���ات اإل���ى تغير م�ست���دام. وقال 
جون�س���ون يف موؤمت���ر �سحف���ي م�سرتك مع 
نظ���ره االأمريكي ريك����ض تيلر�سون “هل 
�سيكون من ال�سابق الأوانه اإجراء انتخابات 
خ���ال عام؟ اأعتقد اأن هذا �سيكون اجلدول 

الزمني ال�سحيح”.

 �سقوط مقاتلة �سعودية 
وا�ست�سهاد قائدها باليمن

كوريا الشمالية 

الواليات المتحدة

 باكستان

تهديد “باإغراق” اليابان 
وحتويل اأمركا اإلى “رماد”

�رشقة معدات ع�سكرية 
باهظة الثمن 

اتهام وا�سنطن بتوفر 
“ماذ اآمن” لطالبان 

 “في�سل 11”.. مناورات 
جوية �سعودية م�رشية

 احلكم بال�سجن على زعيم 
“الطائفة امل�سبوهة” باجلزائر

 بريطانيا تدعم خطط ليبيا 
اإجراء انتخابات العام املقبل
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52 قتيالً و91 جريحاً يف هجوم مزدوج جنوب العراق

املعار�ضة القطرية: عملية تغيري النظام بداأت والبديل جاهز

“اأ�ضتانا 6”.. اتفاق و�ضيك على منطقة رابعة خلف�ض الت�ضعيد

اأغلب ال�سحايا من الزوار االيرانين.. و “داع�ض” يتبنى

الدوحة “لب�ست العباءة االإيرانية”.. واالأزمة االأخرة ك�سفت وجهها احلقيقي

مقتل 39 مدنيا يف غارات جوية على حمافظة دير الزور

واأك���د بيان اأعم���اق اأن الهج���وم �سنه 
انتحاري���ون “وانغما�سي���ون” على مطعم 
وحاج���ز يف النا�رشية، م�سرا اإلى اأنه اأ�سفر 

عن “ع�رشات القتلى من ال�سيعة”.
وقال معاون مدير عام �سحة ذي قار 
عبد احل�س���ن اجلاب���ري لوكال���ة فران�ض 
بر����ض اإن “ح�سيل���ة القتل���ى بلغ���ت 52 

قتيا و91 جريحا”.
ولف���ت اإل���ى احتم���ال “ارتف���اع عدد 
الوفيات ب�سبب وجود حاالت خطرة بن 

اجلرحى”.
من جهته، قال م�سدر يف اأجهزة االأمن 
العراقية اإن ع���ددا من امل�سلحن اطلقوا 
الن���ار يف منت�سف النه���ار على مطعم، ثم 
ا�ستقل���وا �سي���ارة وفج���روا اأنف�سهم عند 

نقطة تفتي�ض.
وياأتي هذا الهجوم بعدما وجه العراق 
�رشبة قوية للتنظي���م املتطرف من خال 
ا�ستع���ادة ال�سيطرة عل���ى كامل حمافظة 
نينوى يف �سم���ال الباد، بع���د 3 �سنوات 

من حكم اجلهادين.
فبع���د اإع���ان “حتري���ر” املو�سل يف 
العا����رش من يوليو املا�س���ي، مني تنظيم 
داع����ض بهزمية قا�سي���ة اأخرى بطرده من 
مدينة تلعفر ال�سمالي���ة نهاية اأغ�سط�ض، 

اإ�سافة اإلى خ�سارته االآالف من مقاتليه.
ومل يع���د التنظيم املتط���رف ي�سيطر 
الع���راق،  عل���ى منطقت���ن يف  اإال  حالي���ا 
احلويج���ة الواقع���ة عل���ى بع���د 300 كلم 
�سم���ال بغ���داد،  و 3 م���دن يف ال�سح���راء 
الغربي���ة عل���ى احل���دود م���ع �سوري���ا هي 
القائم وعنه وراوه، حي���ث يتواجد “اأكرث 
من 1500 جهادي” بح�سب قائد ع�سكري 

عراقي.
العراقي���ة مدعومة  الق���وات  وب���داأت 

بقوات �سبه ع�سكرية ا�ستعدادها القتحام 
تلك املناط���ق يف حمافظة االنب���ار، وفقا 

ملرا�سل فران�ض بر�ض.
واتخ���ذت وح���دات مدفعي���ة مواق���ع 
ق���رب مدينتي عنه وراوه، اللتن ي�سيطر 
عليهم���ا اجلهادي���ون، والواقعت���ن على 

بعد نحو مئة كلم من احلدود مع �سوريا.
واأفاد املرا�سل ان مقاتلن من كتيبة 
املدفعي���ة قام���وا برتكي���ب مدافعهم يف 
منطقة �سخرية، كما اقاموا �سواتر ليتخذ 

منها الرماة مواقع لهم.
ورغ���م ذل���ك، ال ي���زال ل���دى تنظي���م 
داع����ض مئ���ات املقاتل���ن امل�ستعدي���ن 

ل�سن هجمات انتحارية دامية يف الباد.

وقال الدني���م اإن “املوؤمتر �سه���د اليوم والدة 
حقيقية للمعار�سة القطرية لتغير النظام وف�سحه 

اأمام العامل كله”.
واأك���د اأن ال�سعب القط���ري معار�ض ملا و�سفه 
ب�سيا�سة “احلمدين”، يف اإ�س���ارة اإلى االأمر ال�سابق 
حمد بن خليفة اآل ثاين ال���ذي مازال يتمتع بالنفوذ 

االأكر، ووزير اخلارجية ال�سابق حمد بن جا�سم.
واأ�س���ار املعار����ض الب���ارز اإل���ى اأن املعار�سة 
ت�سعى حالي���ا لعملية التغير، “بع���د ظهور ال�سيخ 
عبد اهلل ب���ن علي اآل ثاين كبدي���ل واقعي ومنطقي 

ومقبول لدى ال�سارع القطري”.

واأو�س���ح اأن ال�سي���خ عب���د اهلل “لي����ض بعي���دا 
ع���ن �سال���ة احلك���م يف قط���ر. وبطبيعة احل���ال هو 
االأم���ر القادم اإن �س���اء اهلل يف امل�ستقبل القريب”، 
م�س���را اإلى اأن املعار�سة �سيك���ون لها �سدى قوي 
يف امل�ستقب���ل. وقال���ت املعار�س���ة القطري���ة خال 
موؤمتره���ا االأول يف لن���دن، اإن االأزمة االأخرة ك�سفت 
الوجه احلقيقي للدوحة، واإن االأخرة لب�ست العباءة 

االإيرانية منذ عام 1995.”
هن���اك  اأن  القطري���ة  املعار�س���ة  واأو�سح���ت 
تناق�ًس���ا بن بناء الدوح���ة عاقات قوية مع طهران 
ووا�سنط���ن يف نف����ض الوق���ت، م�سيف���ة “ال ميكن 

اأن تك���ون �سديقا الإي���ران ولدول جمل����ض التعاون 
اخلليجي يف الوقت ذاته”.

وع���ّرى املتحدثون يف املوؤمتر، النظام القطري 
متحدثن عن دعمه لاإرهاب و�سقه لل�سف اخلليجي 
من خال ممار�ساته، فيما اتهمه معار�سوه مبحاولة 

عرقلة عقد املوؤمتر.
وق���ال املعار����ض القط���ري، خالد الهي���ل، اإن 
النظ���ام احلاكم يف ب���اده دفع ر�س���اوى وقام ب�سن 
حمل���ة اإعامية لوق���ف انعقاد موؤمتر لن���دن، م�سرا 
اإلى “�رشورة النظر يف تغير النظام القطري احلاكم 

ب�سبب دعمه لاإرهاب”.

واأ�س���اف يف افتتاح املوؤمتر اأن “النظام احلاكم 
يف قط���ر حرم كث���را من املواطنن م���ن جن�سيتهم 
واعتق���ل العدي���د منه���م، م�س���را اإل���ى اأن التغير 
ال���ذي ين�س���ده ال�سعب القطري لن يك���ون مفرو�سا 
بالورود”. واأو�سح اأن “النظام الذي يدعم التطرف 
واالإره���اب يتوج���ب علينا النظر يف تغي���ره”، الفتا 
اإلى اأن هذا املوؤمتر يعد “تاريخا فا�سا يف م�ستقبل 

قطر”.
واأكد املتحدثون يف موؤمتر املعار�سة القطرية 
يف لندن على اأن جمل����ض التعاون اخلليجي اأ�سا�سي 

ال�ستقرار ال�رشق االأو�سط.

• من هجوم �سابق ب�سيارة مفخخة بالعراق )اف ب(	

• اجلل�سة االأولى ملوؤمتر املعار�سة القطرية يف لندن.	

• ت�ساعد الدخان من مبنى اثر تعر�سه للق�سف يف حي جوبر �رشق دم�سق )اأ ف ب(	

بغداد ـ أ ف ب: 

ع�شرات  واأ�شابة  الأق��ل  على  �شخ�شا   52 مقتل  اىل  ادى  اخلمي�س هجوما  اأم�س  العراق  �شهد 

بجروح، هو الأكرث دموية لتنظيم داع�س يف البالد منذ ا�شتعادة كامل حمافظة نينوى ال�شمالية.

وا�شتهدف هجوم مزدوج مطعما وحاجزا اأمنيا يف مدينة النا�شرية الواقعة على بعد 300 كلم 

جنوب بغداد، واأ�شفر عن مقتل 52 �شخ�شا على الأقل بينهم اإيرانيون و91 جريحا. والهجوم الذي 

اإيرانيون  مت بالأ�شلحة الر�شا�شة قبل تفجري �شيارة مفخخة، وقع على طريق ي�شلكها عادة زوار 

متوجهني اإىل العتبات املقد�شة لدى ال�شيعة يف النجف وكربالء.

واأعلن تنظيم داع�س عرب وكالة “اأعماق” الدعائية م�شوؤوليته عن الهجوم.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

عملية  فعليا  اأطلق  القطرية  املعار�شة  موؤمتر  اإن  الدنيم  علي  البارز  القطري  املعار�س  قال   

لتغيري النظام القطري الذي “انتحر �شيا�شيا”.

اأن  ال�شابق م�شت�شارا يف املخابرات القطرية ل�شكاي نيوز عربية  الدنيم الذي عمل يف  واأو�شح 

انتهى.. عليك املغادرة اأو التغيري..  دورك  القطري..  النظام  اإىل  ووا�شحة  قوية  املوؤمتر  “ر�شالة 
فالتغيري قادم”. وعقدت املعار�شة القطرية املوؤمتر الأول لها يف العا�شمة الربيطانية لندن، اأم�س 

اخلمي�س، بح�شور العديد من ال�شخ�شيات العربية والدولية.

عواصم ـ وكاالت: 

منطقة  اقامة  على  التفاق  ان  اخلمي�س  اأم�س  �شوريا  اىل  اخلا�س  رو�شيا  مبعوث  اعلن 

“قريبا جدا” مع بدء جولة جديدة من املحادثات يف  اأ�شبح  رابعة خلف�س التوتر يف �شوريا 

كازاخ�شتان لنهاء احلرب امل�شتمرة منذ اأكرث من 6 �شنوات.

الثالثة  ا�شتانا بني الطراف  الك�شندر لفرنتييف ل�شحافيني بعد حمادثات يف  وا�شاف 

الداعمتني  واي���ران  رو�شيا  ال�شوريتني،  واملعار�شة  احلكومة  ممثلي  ب��ني  ملحادثات  الراعية 

للنظام، وتركيا الداعمة للمعار�شة، ان التفاق �شيتم اليوم اجلمعة.

بارزاين: اإقالة حمافظ كركوك تنهي ال�رشاكة مع بغداد
اأربي����ل � وكاالت: �سّع����د رئي�����ض اإقلي����م 
كرد�ست����ان الع����راق، م�سع����ود ال����رزاين، من 
موقف����ه ب�ساأن ال�سر قدم����ا يف اإجراء ا�ستفتاء 
اال�ستقال، وذلك ردا على ت�سويت الرملان 
العراق����ي الإقالة حمافظ كرك����وك من من�سبه، 
اخلمي�����ض. واأمام ح�سد م����ن موؤيدي اال�ستفتاء 
يف مدينة زاخو باإقليم كرد�ستان، قال الزعيم 
الكردي اإن بغداد مل ترتك جماال للمفاو�سات 
ب�س����اأن اال�ستفت����اء عل����ى اال�ستق����ال، املقرر 
تنظيمه يف 25 �سبتمر اجلاري. وكان الرزاين 
ي����رد على ق����رار اإقال����ة املحافظ جن����م الدين 
كرمي بعد اأن �سوت جمل�ض حمافظة كركوك، 

باملوافقة عل����ى امل�ساركة يف اال�ستفتاء على 
ا�ستقال اإقليم كرد�ستان، يف خطوة اأغ�سبت 
بغداد. وتخ�سى القوى الغربية من اأن يت�سبب 
اال�ستفت����اء ال����ذي �سي�سم����ل مدين����ة كركوك 
املنتج����ة للنفط واملتن����ازع عليها بن بغداد 
واأربي����ل، يف اإ�سعال ال�رشاع م����ا يحول الرتكيز 

بعيدا عن احلرب على تنظيم داع�ض.
وي�سعى االأكراد اإلى ا�ستقال كرد�ستان 
معار�س����ة  و�س����ط  م�ستقل����ة،  دول����ة  واإن�س����اء 
احلكوم����ة املركزي����ة يف بغداد، الت����ي و�سف 
رئي�سها، حيدر العب����ادي، اال�ستفتاء باأنه غر 

د�ستوري.

جنيف - بنا: 

اأكدت مملك���ة البحرين واململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ودول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة 
وجمهوري���ة م����رش العربي���ة اأن االإج���راءات التي 
اتخذته���ا حي���ال قط���ر ه���ي ق���رارات �سيادية 
م�رشوع���ة ال تع���د بحال م���ن االأح���وال “ح�سارا” 
واإمن���ا مقاطع���ة نابعة من ال�رشر ال���ذي ت�سببت 
فيه ت�رشفات الدوحة غر امل�سوؤولة عر دعمها 
ومتويلها واإيوائها لاإرهاب والعنا�رش االإرهابية 
ما دفع الدول االأربع التخاذ قرارها مبقاطعتها.

ج���اء ذلك يف بي���ان األقاه املن���دوب الدائم 
لدول���ة االمارات لدى لاأم���م املتحدة يف جنيف 
عبي���د �سامل الزعابي - با�س���م الدول االأربع ردا 

على كلم���ة مندوب قط���ر اأثناء حلق���ة النقا�ض 
ع���ن التدابر االأحادية الق�رشية وحقوق االإن�سان 
الت���ي عقدت اليوم يف ال���دورة احلالية ملجل�ض 

حقوق االإن�سان بجنيف.
وقال الزعابي: “نرحب بعقد حلقة النقا�ض 
ونعي���د التاأكي���د على اإدانتنا لفر����ض اإجراءات 
ق�رشي���ة ملا متثل���ه م���ن تناق�ض م���ع القوانن 

الدولية وانتهاكها حلقوق االإن�سان”.
واأ�س���اف: “ويف ه���ذا االإط���ار ورًدا على ما 
ذكره مندوب قطر وما اأ�سار اإليه “جون زجلر” 
ع�س���و اللجنة اال�ست�سارية فاإنن���ا نعيد التاأكيد 
على اأن االإجراءات الت���ي اتخذتها الدول االأربع 
ق���رارات �سيادي���ة م�رشوع���ة ال تع���د بح���ال من 

االأح���وال “ح�س���ارا” و اإمنا مقاطع���ة نابعة من 
ال�رشر ال���ذي ت�سببت فيه الت�رشف���ات القطرية 
غر امل�سوؤولة عر دعمه���ا ومتويلها واإيوائها 
لاإرهاب والعنا�رش االإرهابية وهو ما دفع دولنا 

التخاذ قرارها باملقاطعة”.
ولف���ت الزعابي اإل���ى اأن���ه اإذا كان ال�سعب 
القطري قد ت�رشر مما اأ�سماه ممثل قطر “ح�سار 
دول املقاطع���ة” فكي���ف ميك���ن ل���ه اأن يف�رش 
ت�رشيحات كبار امل�سوؤولن يف بلده التي توؤكد 
ع���دم تاأثره���ا ومواطنيها جراء قط���ع العاقات 
الدبلوما�سي���ة معها وباأن احلياة جتري وب�سكل 

طبيعي”.
وقال: “يف راأين���ا تك�سف هذه التناق�سات 

الت���ي تنتهجها وبا�ستم���رار ال�سيا�سة القطرية 
ع���ن ازدواجية اخلط���اب حيث اإن هن���اك خطاًبا 
موجًه���ا لا�سته���اك الداخل���ي وخطاب���ا ثاني���ا 
ملغالطة ال���راأي العام الدويل وتعومي االأ�سباب 
احلقيقي���ة لاأزمة واملتمثلة كم���ا يعلم اجلميع 
يف دع���م قط���ر لاإره���اب ومتوي���ل املنظم���ات 

االإرهابية”.
واأعرب الزعابي عن اأ�سفه الأن يعيد الوفد 
القطري ط���رح هذا االأمر للم���رة الثانية يف هذا 
الي���وم “وه���و اإن دل عل���ى �س���يء فاإمن���ا يدل 
على عدم وجود ني���ة �سادقة من قطر ملراجعة 
لاإره���اب  الداعم���ة  ومواقفه���ا  �سيا�ساته���ا 

والتطرف”.

اعتبرتها قرارات سيادية مشروعة... دول مكافحة اإلرهاب: 

وا�سنط���ن � وكاالت: اأعلنت الواليات املتحدة، اأم�ض اخلمي����ض، فر�ض عقوبات جديدة على 
اإي���ران، ت�ستهدف 11 كياناً و�سخ�ساً يدعمون احلر�ض الثوري اأو �سالعن يف هجمات معلوماتية 
عل���ى النظ���ام امل���ايل االأمرك���ي.  وقال���ت وزارة اخلزانة يف بي���ان “مت جتمي���د كل املمتلكات 
وامل�سال���ح العائدة اإلى الكيانات واالأ�سخا����ض امل�ستهدفن، ومنع االأمركين من ممار�سة اأي 
تبادل معهم”، مو�سح���ة اأن اأحد الكيانات امل�ستهدفة يقدم دعماً للرنامج االإيراين لل�سواريخ 
البالي�ستي���ة. ونق���ل البي���ان عن وزي���ر اخلزانة، �ستيف���ن منوت�س���ن، قول���ه، اإن “وزارة اخلزانة 
�ستوا�س���ل فر�ض عقوبات �سارمة يف مواجه���ة ا�ستفزازات اإيران وبينه���ا دعم احلر�ض الثوري 
االإي���راين واملتطرفن االإرهابين”. واأو�سح منوت�سن اأن العقوب���ات ت�ستهدف “�رشكة اإيرانية 
تقدم مع���دات دعم لرنامج ال�سواريخ البالي�ستية، و�رشكات جوية توؤمن نقل مقاتلن واأ�سلحة 

اإلى �سوريا وقرا�سنة �سنوا هجمات اإلكرتونية على موؤ�س�سات مالية اأمركية”.

اخلزانة الأمريكية تفر�ض عقوبات جديدة على اإيران

القحطاين: �سلطة قطر ت�ستقوي باالأجنبي على ال�سعباأزمة قطر تكلفها 40 مليار دوالر يف �سهرين
ا�سط����رت  وكاالت:   � نيوي����ورك 
قط����ر اإلى اإنفاق ح����وايل 40 مليار دوالر 
عل����ى دع����م اقت�سادها خ����ال �سهرين، 
بح�س����ب تقري����ر لوكالة مودي����ز الدولية 
للت�سني����ف االئتم����اين ع����ن اأزم����ة قطر، 
م�سرة اإلى اأن الدوح����ة اأنفقت ما ُيقدر 
ب�����38.5 مليار دوالر، م����ا يعادل 23 % 
م����ن اإجمايل الن����اجت املحل����ي يف الدولة، 
لدع����م اقت�سادها خال اأول �سهرين من 
ان����دالع االأزمة. وراأت الوكالة الدولية اأن 
االأثر االأكر كان حتى االآن على قطاعات 

التج����ارة وال�سياح����ة وامل�س����ارف، بع����د 
خروج تدفق����ات راأ�سمالي����ة تقدر ب�30 
مليار دوالر من النظام امل�رشيف يف دولة 
قطر، يف يونيو ويولي����و املا�سين، مع 
توقع مزي����د من الرتاج����ع يف ظل رف�ض 
البنوك اخلليجية جتديد جتميد ودائعها 

يف قطر.
وذكرت وكالة موديز اأنها ال تتوقع 
مع ذل����ك، اأن تقدم قطر على اال�ستدانة 
م����ن اأ�س����واق راأ�����ض امل����ال الدولية هذا 

العام.

الريا�ض � العربية.ن���ت:  اأكد امل�ست�سار 
�سع���ود  ال�سع���ودي  امللك���ي  الدي���وان  يف 
القحط���اين اأن ما ح�سل م���ن �سحب جن�سيات 
اآل م���رة ه���و املوجة االأول���ى ل�سحب وتهجر 

جماعي يف قطر.
وقال يف �سل�سلة تغريدات يف “تويرت”: 
“فهن���ا تك���ون �سلط���ة قطر ق���د اأكملت دق 
م�سام���ر نع�سها”. واأ�س���اف: “حقيقة اأ�سعر 
بالتعاط���ف ال�سدي���د والرحمة ل���كل مواطن 
قطري حتول الأراجوز لل�سلطات القطرية منذ 
بداية االأزمة، ف�سح���ب اجلن�سية ال يتحداه اإال 

“ق���روم” الرجال .  واأو�سح اأن االأزمة �سكلت 
“فر�سة لل�سلط���ات القطرية لالتفاف على 
�سعبه���ا، وبذلك يتاأكد لدول املقاطعة اأنهم 
ين���وون التغ���ر بالفع���ل”. وتاب���ع: “لكنهم 
التهج���ر واال�ستق���واء  ا�ستم���روا ب�سيا�س���ة 
باجلي�ض االأجنب���ي على ال�سعب، فكيف تاأمن 
الدول على نف�سها ممن ال خر فيه ل�سعبه؟”.
يذك���ر اأن �سيخ قبائل اآل مرة، طالب بن 
اله���وم بن ����رشمي اآل مرة، اأك���د اأن املو�سوع 
اأك���ر م���ن جن�سي���ة فهو اعت���داء كب���ر على 

ال�سعودية ودول جمل�ض اخلليج.

الإجراءات �ضد قطر مقاطعة ولي�ضت ح�ضاًرا



أكد رئي��س جهاز لعب��ة الكرة 
الطائرة بنادي النجمة يوس��ف 
الزي��اين تق��دم نادي��ه بعرض 
رسمي لالعب منتخبنا الوطني 
ونادي داركليب محمد يعقوب 
لالنتقال إىل صفوف “الرهيب” 
يف املوسم املقبل ومازال النادي 
جاد يف الصفقة لالس��تفادة من 
خدم��ات الالعب ال��ذي يجيد 

اللعب مبركز )4(.
وس��بق لن��ادي املح��رق ه��و 
اآلخر أن تقدم بعرض رس��مي 
للحصول ع��ى خدمات محمد 

يعقوب.
وأض��اف الزي��اين ل��� “الب��الد 
س��بورت” أن داركلي��ب رفض 
الع��رض املق��دم م��ن النجمة 
مازال  نادي��ه  رس��مياً، ولك��ن 
والس��عي  التف��اوض  بص��دد 
إليج��اد وظيف��ة مالمئة لالعب 
للدخول يف مرحلة متقدمة من 
حالياً  “نحن  التفاوض، موضحاً 
نس��عى إليجاد وظيفة لالعب، 
وم��ن ث��م الدخ��ول يف عملية 
قيمة  ح��ول  أخ��رى  تف��اوض 
الصفق��ة، ونح��ن متمس��كون 
بالحصول ع��ى الالعب ونأمل 

بأن نوفق يف ذلك”.
وكان النجم��ة أب��رم صفق��ات 
عدة بتعاقده مع عيل مرهون، 
وأحمد مرشف، وأحمد عيىس، 
التعاقد مع حس��ن  وتجدي��د 
الحاييك، وحسن عقيل ومحمد 
الفردان؛ س��عياً منه للمحافظة 
عى لقب بطولة الدوري الذي 
أح��رزه يف املوس��م املايض عى 

حساب األهيل.

انطالقة اإلعداد

وأوضح الزياين بأن الفريق األول 
بقيادة املدرب الوطني مشعل 
ت��ريك بدأ اإلع��داد اس��تعداداً 
للموسم املقبل، حيث استأنف 
الفريق الحصص التدريبية بعد 
عطلة عيد األضحى، فيام تدرب 
مجموع��ة م��ن الالعب��ن قبل 
العيد؛ بهدف االستعداد األمثل 
للموس��م املقبل، والذي يتطلع 
خالله الفري��ق للمحافظة عى 
لق��ب الدوري واملنافس��ة عى 

لقب كأس سمو ويل العهد.

ليلسون يصل بأكتوبر

ذكر الزياين بأن محرتف الفريق 
س��يصل  “ليلس��ون”  الربازييل 
إىل النادي خالل ش��هر أكتوبر 
املقبل، وسيسعى النادي لحجز 
تذكرت��ه للوصول يف األس��بوع 
به��دف  الش��هر؛  م��ن  األول 
االس��تعداد وخ��وض أكرب عدد 
م��ن الحص��ص التدريبي��ة مع 

الفريق، مش��راً يف الوقت ذاته 
ب��أن ليلس��ون مل يتوق��ف عن 
للتو  وقد خ��اض  التدريب��ات، 
الجامع��ات  دوري  منافس��ات 
يف الربازي��ل، وه��و جاهز من 
ألن  الفني��ة، متطلعاً  الناحي��ة 
يواص��ل عروض��ه املتمي��زة يف 
املوس��م املقبل ليقود الرهيب 

إىل منصات التتويج.

نتطلع للمشاركة العربية

عربرَّ رئيس جهاز الكرة الطائرة 
بن��ادي النجم��ة ع��ن أمله يف 
املوافقة  الفريق ع��ى  حصول 
والدع��م للمش��اركة يف بطولة 
األندي��ة العربية التي س��تقام 
بش��هر فرباير املقبل باألردن يف 
ظل عدم وضوح الرؤية بش��أن 
إقامة بطولة األندية الخليجية 
م��ن عدمه��ا يف الع��ام املقبل 

.2018
االتح��اد  نظ��ام  وبحس��ب 
البحريني للك��رة الطائرة، فإن 
ميثل  )النجمة(  ال��دوري  بطل 

اململك��ة يف البطولة الخليجية 
وبطل كأس ويل العهد )األهيل( 
يف بطول��ة األندي��ة العربي��ة، 
ويح��ق لوصيف بط��ل الكأس 
كممثل  املش��اركة  )داركليب( 

ثان يف البط��ولة ذاتها.
وأض��اف الزي��اين بأن��ه يجب 
النظر إىل وض��ع نادي النجمة 
يف االعتب��ار يف الع��ام املقب��ل، 
خصوص��اً وأن بطول��ة األندية 
الخليجية رمب��ا تؤجل، وبالتايل 
فإن النادي يطمح يف املشاركة 
العربي��ة ع��ى أق��ل تقدي��ر، 
حي��ث كان يتطلع للمش��اركة 
الت��ي  املاضي��ة  النس��خة  يف 
استضافتها البحرين لكن طلبه 
“كنا  مضيف��ا  بالرفض،  قوب��ل 
النس��خة  نرغب املش��اركة يف 
املاضية إلنجاح الحدث وتعزيز 
حظ��وظ اململكة يف املنافس��ة 
وأنها  اللق��ب، خصوص��ا  عى 
تقام عى أرضن��ا، ولن تتطلب 

منا املزيد من التكاليف..”.
ب��اب  أن  “صحي��ح  وأض��اف 

املش��اركة ق��د أغل��ق، وهناك 
لوائ��ح وأنظم��ة يس��ر عليها 
االتح��اد الع��ريب، ولك��ن كان 
إلنج��اح  إرشاكن��ا  باإلم��كان 
البطول��ة، فاالتحاد عريب وليس 
دولي��ا حت��ى يف��رض قوان��ن 

صارمة”.

العودة للبطوالت 
اآلسيوية

وأك��د الزياين أهمية مش��اركة 
األندي��ة املحلي��ة يف البطوالت 
اآلس��يوية خصوص��اً وأنه��ا ال 
تقام بنظام التصفيات املؤهلة، 
وبإمكان أي دولة ترشيح ناد أو 

نادين للمشاركة.
وأضاف “ تق��ام بطولة األندية 
اآلس��يوية بشكل س��نوي، وال 
نعل��م أي��ن ومتى تق��ام، فيام 
هن��اك أندية خليجي��ة أخرى 
تحرص عى املشاركة، فالبطولة 
اآلس��يوية أهم م��ن البطوالت 
ألنه��ا  والعربي��ة؛  الخليجي��ة 
تدخلن��ا يف التصني��ف الدويل، 

ومن هنا ندعو إىل فتح املجال 
أم��ام األندية للمش��اركة، من 
خالل وضع آلية مناس��بة سواء 
باختيار بطل الدوري أو الكأس 
أو وصي��ف البطولتن ونطالب 
االتح��اد بالتواصل م��ع وزارة 
والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون 
والجهات األخرى ذات العالقة 
إلتاح��ة الفرص��ة أم��ام جميع 
األندية للمشاركة اآلسيوية عى 
غرار اتحاد كرة اليد الذي فتح 
الباب عى مرصاعيه ملش��اركة 
األندية، حيث شارك النجمة يف 
آخر بطولة وحقق املركز الثاين 

آسيويا.
وأضاف “بحس��ب الالئحة رمبا 
يك��ون داركلي��ب ه��و األحق 
باملش��اركة يف بطول��ة األندية 
العربي��ة كممث��ل ث��ان ع��ن 
اململكة بصفت��ه وصيفا لكأس 
ويل العه��د، فه��ل يعق��ل أن 
يك��ون بطل الدوري بعيدا عن 
التمثي��ل الخارج��ي يف الع��ام 
املقبل، ولذا فإننا نأمل املشاركة 

يف البطولة اآلسيوية ومادامت 
لنادي  ميزانية مخصصة  هناك 
النجمة للمشاركة يف الخليجية 
نتمن��ى تخصيصه��ا للبطول��ة 
اآلس��يوية يف حال ع��دم إقامة 

بطولة األندية الخليجية..”.

تغيير نظام انتقال الالعبين

وعى صعيد آخ��ر، دعا الزياين 
إىل رضورة تعديل الئحة انتقال 
الالعب��ن املحلي��ن م��ن خالل 
السامح لالعب الذي يبلغ سن 
ال� 26 عاما بحرية االنتقال إىل 
ناد آخر بدال من 30 عاماً، الفتاَ 
النظر إىل أن وصول الالعب إىل 
هذا الس��ن ال يعطي��ه القدرة 
الكافي��ة عى العط��اء، ويكون 
يف نهاية مشواره، مشراً إىل أن 
اتحاد كرة اليد عى سبيل املثال 
س��يقرر تخفيض السن إىل 26 
عاماً، وهو ما س��يمنح الفرصة 
أمام رشيحة كبرة من الالعبن 
لالنتقال، وهم يف أوج عطائهم.

2018؟ بـ  الخارجي  التمثيل  خــارج  ــدوري  ال بطل  يكون  أن  يعقل  هل 

ـــن ـــي ـــاعـــب ال ــــال  ــــق ــــت ان ــــة  ــــحــــري ل األفـــــضـــــل   26 ــــــــ  ال ســـــن 

البالد سبورت

تفتتح اليوم- الجمعة منافسات 

الجولة الثانية لدوري بنك البحرين 

الوطني NBB ألندية الدرجة األوىل 

لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين 

عى استاد مدينة خليفة الرياضية.

يلعب االتحاد مع الحد عند 6.20 

مساء، فيام يلعب الشباب مع 

املنامة عند 8.35 مساء.

وكانت الجولة األوىل من الدوري 

لعبت يومي السبت واألحد 

املاضين، إذ أسفرت النتائج عن 

اآليت: فوز الشباب عى االتحاد 

)1-0(، الرفاع عى األهيل )0-3(، 

املالكية عى الرفاع الرشقي )2-5(، 

النجمة عى املنامة )2-1( واملحرق 

عى الحد )2-0(. وبالشك، فإن 

مباريات الجولة الثانية ستكون 

بنسق فني أفضل وأقوى عام ظهرت 

عليه الفرق يف الجولة األوىل. األندية 

تدخل الخطوة الثانية بطموحات 

مختلفة، فمن حصد نقاطه الثالث 

األوىل يسعى ملضاعفتها والوصول 

إىل النقطة السادسة وتأكيد نواياه 

يف الدخول بقوة عى خط املنافسة.

أما األندية التي تعرثت يف الجولة 

األوىل، فرتغب يف أن تكون الخطوة 

الثانية بداية لتصحيح أوضاعها، 

وحصد النقاط بعد ضياع 3 نقاط يف 

الخطوة األوىل.

ويتوقع أن تحظى املباريات بتنافس 

كبر وقوي بن األطراف األربعة 

اليوم، فيام تستكمل مباريات 

الجولة غدا- السبت عرب 3 لقاءات: 

يلعب الرفاع الرشقي مع األهيل، 

املحرق مع املالكية والنجمة مع 

الرفاع.

التعويض شعار مواجهة االتحاد والحد.. والشباب يالقي المنامة
NBB لــــــدوري   2 الـــجـــولـــة  افـــتـــتـــاح  ـــي  ف ـــوم  ـــي ال

NBB شعار دوري

أحمد مهدي
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الزياني: متمسكون بمحمد يعقوب ونسعى لتوظيفه
طائــرة النجمــة بــدأت اإلعــداد وليلســون يصــل بأكتوبر

ــــة” ــــوي ــــي ــــات األنـــــديـــــة فـــــي “اآلس ــــارك ــــش ـــب بـــــإعـــــادة م ـــال ـــط ن

ـــــــــــاألردن ولـــكـــن! ــــمــــشــــاركــــة الـــعـــربـــيـــة ب ـــطـــمـــح فـــــي ال ن

فريق النجمة بطل الدوري

حسن علي

الجمعة 15 سبتمبر 2017 
24 ذو الحجة 1438

العدد 3258
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يوسف الزياني

محمد يعقوب

وقع نادي الرفاع الرشقي، يوم أمس األول، اتفاقية مع رشكة شوت 
للتجهيزات الرياضية؛ لتجهيز الفريق األول والفئات لكرة القدم بالنادي 

ملدة 3 مواسم بدءا من املوسم الجاري 2017 - 2018. وجرت مراسم 
توقيع االتفاقية يف مقر نادي الرفاع الرشقي بحضور املسؤولن يف الطرفن. 
وتقدم أمن رس النادي صالح الشاعر بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة نادي 

الرفاع الرشقي الشيخ نارص بن خالد آل خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة 
بالشكر الجزيل للرشكة عى تعاونها املميز والتعامل الراقي مام يعكس 

مدى جودة رشكة شوت يف التجهيزات الرياضية للفرق. كام تقدم الشاعر 
بالشكر لوكيل الرشكة يف البحرين خالد أمن عى حسن تعاونه مع النادي.

مواسم  3 ال��ش��رق��ي  تجهيزات  ت��رع��ى  “ش���وت” 

  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(

من توقيع االتفاقية

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي:
االتح��اد  رئي��س  نائ��ب  ت��رأس 
البحرين��ي لكرة القدم للش��ؤون 
اإلدارية واملالي��ة، عيل البوعينن، 
اجتامع��ا تنس��يقيا م��ع القن��اة 
الرياضي��ة بحضور رئيس��ة القناة 
مري��م بوك��امل؛ لبح��ث إقام��ة 
قرعة كأس جاللة امللك للموس��م 

الريايض الحايل 2018-2017.
وش��هد االجت��امع حض��ور عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس 
لجنة الش��واطئ والصاالت عارف 
املناعي، األمن العام التحاد الكرة 
مستش��ار  البوعين��ن،  إبراهي��م 
رئيس اتحاد الكرة ومرشف املركز 
اإلعالم��ي عب��اس الع��ايل، رئيس 
قسم املس��ابقات باالتحاد حسن 
إس��امعيل، وعضو املركز اإلعالمي 
م��ازن أن��ور، إضاف��ة إىل ممثيل 
القن��اة الرياضية عي��ىس رشيدة 

ويوسف الجفن.
نائب  رح��ب  االجتامع،  وخ��الل 
رئي��س اتح��اد الك��رة للش��ؤون 
اإلداري��ة واملالية ع��يل البوعينن 

برئيس��ة القن��اة، مش��را إىل أنه 
ي��أيت ضمن إطار خطة التنس��يق 

املتواصلة بن الطرفن.
وأش��ار البوعينن إىل أن االجتامع 
جاء للتنس��يق حول إقامة قرعة 
مس��ابقة كأس جاللة امللك “أغى 
الك��ؤوس”، والتي ح��دد لها ألن 
تكون مس��اء ي��وم 24 س��بتمرب 
برنام��ج  اس��توديو  يف  الج��اري 
“امللعب” الذي تبثه قناة البحرين 

الرياضية.
وأوضح البوعينن أن فكرة إقامة 

القرعة يف الربنام��ج وعرضه عى 
اله��واء مب��ارشة الق��ت ترحيب��ا 
من جان��ب القامئن ع��ى القناة 
بالتع��اون  مش��يدا  الرياضي��ة، 
الكبر ال��ذي أبدته القناة يف هذا 

الخصوص.
وبنرَّ أن االتحاد دأب يف السنوات 
األخ��رة عى التنوي��ع يف األماكن 
التي تس��تضيف القرعة، مش��يدا 
بالتع��اون الكب��ر ال��ذي أبدت��ه 
يف  مختلف��ة  حكومي��ة  جه��ات 
الكؤوس”،  “أغى  قرعة  استضافة 

قبل أن ينص��ب االختيار يف العام 
الح��ايل ع��ى التعاون م��ع وزارة 
اإلع��الم ممثلة يف القناة الرياضية 
التي ستس��تضيف مراسم سحب 

القرعة.
وأكد البوعينن يف ختام حديثه أن 
اختيار القناة الرياضية الستضافة 
القرع��ة ج��اء يف كونه��ا نجحت 
حديثا يف اس��تقطاب العديد من 
املتابع��ن عرب تغطيته��ا املتميزة 
وبرنامجه��ا املتمي��ز “امللع��ب”، 
والذي حاز عى نس��بة كبرة من 
املتابع��ة واإلعجاب يف الوس��طن 
الري��ايض واإلعالم��ي، متمنيا أن 
يوفق الطرف��ان يف إخراج القرعة 
بالصورة التي تتناسب مع مكانة 

أغى الكؤوس.
بح��ث  االجت��امع  خ��الل  وت��م 
التنسيق بن الطرفن حول برنامج 
القرع��ة، وإخراجها بأفضل صورة 
فنية وتنظيمية، ك��ام تم االتفاق 
عى زي��ادة التواص��ل يف املرحلة 
املقبل��ة؛ للوص��ول إىل الجاهزية 

التامة الحتضان القرعة.

برنامج “الملعب” يستضيف مراسمها

24 سبتمبر موعًدا لسحب قرعة كأس جاللة الملك
اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

جانب من االجتماع

اتحاد البلياردو والسنوكر

يسدل الستار يف متام الساعة السابعة 
من مساء اليوم )الجمعة( عى 

منافسات بطولة االتحاد التصنيفية 
للسنوكر، التي ستقام مباراتها النهائية 

يف صالة كيو إن باملنامة، إذ من 
املتوقع أن يشهد اليوم الختامي 

للبطولة استمرار تقديم طريف املباراة 
النهائية للعروض القوية واملستويات 

الفنية املرتفعة عطفاً عى ما حدث يف 

بقية املراحل السابقة.
وكان من املقرر أن تحسم هوية 

املتأهلن للمباراة النهائية بعد إقامة 
مواجهتي الدور نصف النهايئ مساء 

أمس، إذ تأهل للدور قبل النهايئ كل 
من حبيب صباح وصادق عبدالغني 
وسيد جواد إضافة ليونس صقر، يف 
الوقت الذي تواصلت فيه عروض 
حبيب صباح القوية بعدما تخطى 

عقبة عيل العايل يف الدور ربع النهايئ 
ب� 4 أشواط دون مقابل.

يذكر أن صباح ميلك أعى معدل نقاط 
“بريك” يف البطولة لغاية اآلن، بعد أن 
حقق 132 نقطة يف الدور مثن النهايئ. 
بدوره تأهل يونس صقر عى حساب 
محمد عيل بعد مباراة قوية حسمها 
لصالحه بالشوط الفاصل وبنتيجة 4 

أشواط لثالثة، وهي ذات النتيجة التي 

أنهى عليها اللقاء اآلخر الذي جمع 
بن هشام الصقر وسيد جواد لصالح 

األخر، كام حجز صادق عبدالغني 
مقعده يف نصف النهايئ عى حساب 

حامد ضيف بأربعة أشواط مقابل 
شوطن. وبناًء عى نظام البطولة فإن 
املباراة األوىل يف الدور نصف النهايئ 

ستجمع بن حبيب صباح وصادق 
عبدالغني، بينام سيتواجه يف الجانب 

اآلخر سيد جواد مع يونس صقر، 
ويتميزت البطولة التصنيفية هذه 

املرة بقوة املنافسة وتقارب املستوى 
بن الالعبن والذين بلغ عددهم 45 

العباً، األمر الذي ساهم يف ارتفاع 
النسق الفني عرب تقديم بعض 

الالعبن ألنفسهم بشكل مختلف عن 
السابق، ودخول دائرة املنافسة عى 

التأهل لألدوار املتقدمة.

ب���ط���ول���ة ال���س���ن���وك���ر ال��ت��ص��ن��ي��ف��ي��ة ت��خ��ت��ت��م ال���ي���وم

يونس صقر

عنوان التعويض هو األبرز ملواجهة 
االتحاد أمام الحد بعد أن خرسا يف 

الجولة األوىل.
االتحاد الوافد الجديد لدوري الكبار 

يعرف جيدا أهمية النقاط اليوم، 
وعى األقل أال يخرج خارسا ويعقد 

موقفه منذ البداية.
أما الحد، فهو قادم من خسارة 

“ديريب املحرق”، ويأمل يف أن تكون 
مواجهة اليوم عربونا ملصالحة 
جامهره وحصد النقاط األوىل.

يقود الفريقان مدربان وطنيان: 
إسامعيل كرامي يف االتحاد، وخالد 

تاج يف الحد.
ويعول كرامي عى مجموعة 

شابة مميزة من الالعبن املحلين 
يتقدمهم الدوليان: الحارس سيد 

محسن عيل، واملهاجم مهدي 
عبدالجبار القوة الضاربة للفريق 

يف خط املقدمة، كام يتواجد محمد 
عبدالوهاب، أحمد عابد وأحمد 

مرزا، إضافة إىل 3 محرتفن، وهم: 
فورتشن، توريه ولويس.

أما تاج، فيعتمد عى تواجد كتيبة 
محلية قوية يتقدمها املهاجم 

الهداف محمد الرميحي، إضافة إىل 
الحارس الخبر عباس أحمد، والقائد 

عيىس مصبح، إضافة إىل عيىس 
غالب، وباقر العصفور، عالوة عى 
املحرتفن: لينيكر، محمد أبو زريق 

وموىس ناري.
لن تكون املواجهة سهلة عى 

الطرفن، وبغض النظر عن كون 
االتحاد فريقا وافدا وجديدا 

عى الدرجة األوىل، إال أنه أظهر 
إمكانات جيدة يف الجولة األوىل 

رغم الخسارة ويسعى إلثبات نفسه 
وتعويض ما فاته.

أما الحد، فهو اآلخر ال يرغب يف 
تعرث جديد، خصوصا مع النواقص 

التي عاىن منها بعد رحيل 10 العبن 
مثلوه املوسم املايض، فيام يتواصل 

غياب نجم خط الوسط عبدالوهاب 
املالود الذي يتعاىف من اإلصابة التي 

يعانيها.

مواجهة الشباب مع املنامة ستكون 
ذات طابع خاص بن الطرفن 

اليوم، خصوصا وأنهام التقيا املوسم 
املايض يف نصف نهايئ كأس امللك، 

وانتهت املواجهة حينها بفوز 
منامي بهدف دون رد.

الشباب الذي عاد مجددا إىل 
مصاف الدرجة األوىل بدأ املوسم 

بشكل جيد، وحقق الفوز يف 
انطالقة املشوار.

أما املنامة املتوهج بلقب السوبر 
يف بداية املوسم، فإن بدايته يف 

الدوري مل تكن جيدة بعد الخسارة 
يف الجولة األوىل أمام النجمة.

يقود الشباب املدرب السوري 

هيثم جطل، فيام يرشف الوطني 
محمد الشمالن عى اإلدارة الفنية 

للمنامة.
يعول جطل عى مجموعة شابة 
يف املقام األول، وتتميز بقدرات 

وإمكانات قوية أمثال سيد مجتبى 
املحافظة، محمود مختار، عيل 
حسن سعيد وأمين عبداألمر، 

إضافة إىل تواجد الخبر الدويل 
السابق حسن عيل “بيليه”، إضافة 

إىل املحرتفن: عزيز، عبدالعزيز 
ودانيال.

أما املنامة، فيدرك جيدا أن خسارة 
املزيد من النقاط ستزيد من 

موقفه تعقيدا، ويعول الشمالن 

يف التعويض عى مجموعة محلية 
بارزة أمثال سيد محمد عدنان، 

محمد عادل، عيل حبيب، هشام 
منصور، عيل حرم والحارس أرشف 
وحيد، عالوة عى تواجد املحرتفن 

كربونو ولويس غوستافو.
بالشك، فإن طابع الحامسة الذي 
حظي به اللقاء يف املوسم املايض 

سيكون متكررا خالل هذا املوسم، 
ومواجهة اليوم مهمة للطرفن، 

فاملاروين يأمل يف انتصار يوصله 
للنقطة السادسة، ويواصل به 

نتائجه اإليجابية، يف وقت يرغب 
فيه املناميون يف التعويض وتاليف 

الخسارة السابقة.

فريق المنامةفريق االتحاد فريق الشبابفريق الحد

ط��������������اب��������������ع خ�����������اصه����������������دف م������ش������ت������رك

طاقم بحريني لقمة دوري 
المناصير األردني 
اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
رشح االتحاد البحريني لكرة 
القدم طاقام تحكيميا دوليا 

مكون من حكم الساحة الدويل 
عيل السامهيجي، والحكمن 

املساعدين الدولين محمد 
جعفر ونواف شاهن، والحكم 

الدويل عبدالعزيز رشيدة بصفته 
حكام رابعا؛ إلدارة مباراة فريقي 
الجزيرة والفيصيل، ضمن الجولة 

2 لدوري املناصر األردين للمحرتفن لكرة القدم.
وسيدير الطاقم التحكيمي اللقاء املقرر إقامته يوم غد السبت 
ن(  املوافق 16 سبتمرب الجاري، وذلك يف العاصمة األردنية )عاماّ

عند 7:30 مساء بالتوقيت املحيل.
وغادر الطاقم التحكيمي إىل األردن؛ متهيدا إلدارة اللقاء، إذ 

يأيت ذلك بعد الطلب املقدم من الجانب األردين؛ لرتشيح طاقم 
بحريني لهذه املباراة التي تعترب قمة األسبوع، خصوصا أنها 
تجمع بطل الدوري األردين العام املايض )الفيصيل( ووصيفه 

)الجزيرة(.
ويأيت الحضور التحكيمي يف املحافل الخارجية والدوري 

األردين هذه املرة تأكيدا عى التميز الكبر للصافرة البحرينية، 
ومكانتها املرموقة عى جميع املستويات.

علي السماهيجي
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اس��تهل فريق س��رة مش��واره يف دوري 
زين لكرة السلة، بفوز مثري عىل حساب 
االتحاد بنتيجة )62/56(، يف املباراة التي 
جمعتهام مس��اء أمس )الخميس(، عىل 
صال��ة اتحاد اللعبة بأم الحصم، يف ختام 

منافسات الجولة الثانية من املسابقة.
وحصد س��رة بهذا الفوز أول نقطتني يف 
أول مباراة له هذا املوسم، يف حني تلقى 
االتحاد أول خس��ارة مقاب��ل فوز واحد 

وبات رصيده إىل )3 نقاط(.
ونج��ح البحارة من تحوي��ل تأخرهم يف 
الش��وط األول إىل ف��وز مثري م��ع نهاية 
املب��اراة، يف الوقت ال��ذي مل ينجح فيه 

االتحاد من املحافظة عىل تقدمه.
وجاءت بداية املباراة متوسطة املستوى 
م��ن الناحي��ة الفني��ة، تقاس��م خاللها 
الطرفان األفضلي��ة يف الربع األول الذي 
ش��هد س��جاال تهديفًيا من الفريقني، إذ 
تعادل��ت النتيجة يف أغلب فرات الربع، 
قبل أن يخطف االتحاد التقدم مع نهاية 

الفرة بواقع 18/14.
واعتم��د الفريقان يف الف��رة األوىل عىل 
االخراقات من تحت الحلق والتصويب 
م��ن داخل الق��وس، إذ لعب البنفس��ج 

واألبيض بركيز ذهني عايل.
وش��ّكل االتحاد أفضلية نسبية يف الربع 
الثاين، وحاول التنويع يف أساليب اللعب 
وتدوي��ر الك��رة وعم��د عىل اس��تخدام 
التصويب الثاليث إىل جانب ايصال الكرة 
للمحرف تحت الس��لة، الذي نجح من 
خالل��ه يف التقدم بف��ارق 10 نقاط مع 

منتصف الفرة.
وشهد الربع تدخل مدرب البحارة مرتني 
بطلب الوقت املس��تقطع؛ ملنع منافسه 
من توس��يع غّلة النقاط أك��ر، إذ نجح 
يف إع��ادة فريقه ألجواء املباراة وتقليص 
النتيج��ة م��ع نهاية الفرة الت��ي انتهت 

اتحادية بواقع 33/29.
وانخف��ض رتم املب��اراة يف الربع الثالث 
الذي ش��هد إه��دار الفريق��ني للعديد 
من الفرص الس��هلة للتسجيل، إذ انتهى 
بالتعادل 15/15، م��ع تفوق االتحاد يف 

النتيجة 48/44.
وعاد سرة بقوة يف الربع األخري ليسجل 
أول تق��دم له يف املباراة منذ الربع األول 
حينام أعط��ت ثالثية عيل عي��د فريقه 
األفضلية 49/48، تاله��ا محمد عبدالله 
بثالثي��ة عزز بها تقدم البح��ارة 53/48، 

وس��ط صيام اتحادي عن التسجيل حتى 
الدقيقة الرابعة.

ورغم عودة االتحاد ومعادلة النتيجة مع 
منتصف الف��رة 53/53، ثم التقدم من 
جديد 55/56، إال أن السراوي عيل عيد 
عاد ليعطي فريق��ه األفضلية مرة أخرى 

بثالثية ثانية 58/56.
ونج��ح س��رة يف املحافظة ع��ىل تقدمه 

حتى نهاية املباراة 62/56.
أدار اللق��اء طاق��م تحكي��م مكون من 
محم��د الس��لم، ع��ادل غل��وم ويونس 
جناح��ي. ويف املواجه��ة الثاني��ة أمس، 

متكن فري��ق األهيل من تحقيق انتصاره 
األول يف دوري زين، إثر فوزه الكبري عىل 

حساب الحد بنتيجة )111/71(.
ورفع األهيل رصيده به��ذا الفوز إىل )3 
نقاط(، فيام أصب��ح رصيد الحد عند )2 
نقطتني( بتلقي��ه الخس��ارة الثانية عىل 

الت��وايل. األهيل ورغم انتصاره الكبري، إال 
أّنه مل يقدم املس��توى الفن��ي املقنع له 
حتى اآلن، إذ عاب عىل الفريق البطء يف 
االنتقال من الدفاع إىل الهجوم، وضعف 

التغطية الدفاعية وكرة األخطاء.
يف حني حقق الحد املطلوب منه ومتكن 
م��ن تس��جيل 71 نقطة، وه��ي نتيجة 
إيجابي��ة ل��أزرق يف ث��اين مش��اركة له 
مبسابقات الرجال بعد رفع التجميد عن 

الفريق األول.
د أش��واط املب��اراة األربع،  األهيل تس��يّ
فحسم الربع األول 28/21، وفاز يف الثاين 
27/15، ليتقدم بنتيج��ة املباراة 55/36 

مع نهاية الشوط األول.
وواص��ل األه��يل تقدم��ه بع��د ذلك يف 
الف��رات املتبقي��ة حت��ى ق��ام مدرب��ه 
باستبدال جميع الالعبني وإتاحة الفرصة 
للجميع للمشاركة يف املباراة بعد الفارق 

الكبري الذي تحقق.
وفاز األهيل يف الربع الثالث 26/22 ويف 

الربع األخري 30/13.
أدار اللق��اء طاق��م تحكي��م مكون من 
عبدالرض��ا عبدالحس��ني، حس��ن ع��يل 

وعقيل صليل.

سترة يستهل مشواره بانتصار ثمين على االتحاد في دوري زين
األهلي يحقق فوزًا مئويًا على الحد في ختام الجولة 2

من لقاء االتحاد وسترة

محمد الدرازي

من لقاء األهلي والحد ) تصوير: خليل إبراهيم (

تجرى يف الس��ابعة من مس��اء اليوم 
تركامنس��تان  بتوقي��ت  الجمع��ة 
)الخامس��ة مس��اء بتوقي��ت مملكة 
البحرين( مراس��م رف��ع علم مملكة 
البحرين عىل صارية القرية الرياضية 
يف العاصم��ة الركامنية عش��ق آباد 
التي تحتضن دورة االلعاب الرياضية 
اآلس��يوية داخل الصاالت املغلقة يف 
الفرة من الس��ابع عرش حتى السابع 
والعرشين من ش��هر سبتمرب الجاري 
مبشاركة أكر من أربعة آالف ريايض 
ورياضي��ة ميثلون 64 دولة آس��يوية 
وأوقيانوسية يتنافسون يف 21 رياضة 
مختلفة م��ن الرياضات التي تقام يف 

الصاالت املغلقة.
وكان الفوج األول من الوفد البحريني 
املشارك يف هذه الدورة، والذي يضم 

مدي��ر البعثة فواز شمس��ان وإداري 
البعثة مادن الوناس، ومديرة املراسم 
فجر جاس��م والطبيب املرافق “تشا 
مب��ان”، والوفد اإلعالم��ي املكون من 
الزمالء محمد لوري، ومحمد الرمييل، 
وع��يل الحلواجي، إضافة إىل منتخب 
الجوجيتسو قد وصلوا أمس األول إىل 
عشق آباد، وما إن وصلت البعثة إىل 
مقر إقامتها يف القرية الرياضية حتى 
عقد الوفد اإلداري اجتامعا مطوال مع 
لجنة االعتامد التي استعرضت قوائم 
الوفد البحريني، واعتمدت بطاقاتهم 
التعريفي��ة الخاصة بال��دورة وأمتت 

إجراءات تسليم مفاتيح الغرف.

استعدادات مبهرة 

منذ أن تطأ قدماك أرض مطار عشق 

آب��اد الدويل الحديث تش��عر بحرص 
هذا البلد اآلسيوي عىل إثبات كفاءة 
أبنائ��ه يف اس��تضافة ه��ذا الح��دث 
الري��ايض الق��اري الكب��ري، فعبارات 
الرحي��ب تالحقك هنا وهناك ومعها 
االبتسامة والبشاشة ويف طريقك من 
املطار إىل القري��ة الرياضية وتوابعها 
تلمس التطور العمراين املتميز الذي 
بلغ قمته يف تصاميم القرية الرياضية 
األني��ق  املع��امري  الطاب��ع  ذات 
والحديث الذي يجسد دقة التحضري 
له��ذه ال��دورة التي م��ن املنتظر أن 

تشهد منافسات ميدانية مثرية.
الصعي��د اإلعالم��ي حرصت  وع��ىل 
اللجن��ة املنظمة العلي��ا للدورة عىل 
أن تجعل من ه��ذا الحدث الريايض 
منطلق��ا للرويج للدول��ة الركامنية، 

وتسليط األضواء اإلعالمية عليها وعىل 
مش��اريعها التطورية، ولذلك وجدنا 
حضورا إعالميا كب��ريا من املنتظر أن 
يزداد خالل الساعات القلية القادمة 
التي تسبق افتتاح الدورة يوم األحد 
املقب��ل. كام تش��هد ال��دورة إعداد 
كبرية م��ن املتطوع��ون واملتطوعات 
الذين ي��ؤدون مهامهم ب��كل جدية 

وإخالص؛ ليجس��دوا وع��ي املجتمع 
الرك��امين مببادئ العم��ل التطوعي، 
وليعكسوا الصورة الحضارية لبلدهم 
وهم يساهمون يف نجاح هذا التجمع 

الريايض الكبري.

تدريبات الجوجيتسو ووصول التايكواندو

قاد امل��درب الوطني رضا منفردي يوم 

أم��س تدريبات منتخب الجوجيتس��و 
بصالة التدريب بجامعة البرول والغاز 
اس��تعدادا لخ��وض املنافس��ات التي 
ستقام جميعها يوم اإلثنني املقبل بعد 
أن تم تعديل جدول مسابقات اللعبة 
التي كان مقررا لها يومان عىل أن تتم 
عملة األوزان ي��وم األحد املقبل، فيام 
سيحرض إداري الفريق أحمد جناحي، 
واملدرب رضا منفردي االجتامع الفني 
وإج��راء القرع��ة الذي س��يعقد اليوم 
الجمع��ة.  من جانب آخ��ر، يصل إىل 
عش��ق آباد اليوم، وفد منتخب فتيات 
التايكواندو الذي يضم املدرب توفيق 
نويرص والالعبات والء محمد الدورسي 
– جوانة محمد موىس وجامنة محمد 
موىس؛ لخوض منافس��ات اللعبة التي 

ستنطلق يوم اإلثنني املقبل.

جانب من الفوج األول للبعثة بمطار عشق آباد

الرياضية  القرية  البحرين على صارية  يرفع علم  اليوم 
عشق آباد            الوفد اإلعالمي

أم الحص��م – االتحاد البحريني للمبارزة: 
أعلن االتحاد البحريني للمبارزة تنظيمه 
لبطول��ة كأس العامل للناش��ئني )لس��الح 
االيبي��ه( وذل��ك يوم��ي الس��بت واألحد 
املوافق 30 س��بتمرب الج��اري، واألول من 
ش��هر أكتوب��ر املقبل يف إضاف��ة جديدة 
ونوعي��ة التح��اد املب��ارزة ال��ذي نج��ح 
وباقتدار يف تنظيم البطولة نفس��ها العام 
املايض، وبعد تنظيم كأس آسيا خالل شهر 
فرباير العام قبل املايض، وستقام البطولة 
يف زيارته��ا الثالثة برعاي��ة ودعم كاملني 
من رشكة منجي لإلنش��اءات واالس��تثامر 
الرشيك اإلسراتيجي مع االتحاد البحريني 

للمبارزة يف جميع أنشطته وفعالياته.

18 بلًدا يسجلون اسمهم في 
كأس العالم

وم��ن املق��رر أن تق��ام منافس��ات هذه 
البطولة عىل مدى اليومني 30 سبتمرب و1 
أكتوبر عىل صالة مدينة خليفة الرياضية، 
وقد كشف اتحاد املبارزة أنه قام بتسجيل 
واعت��امد مش��اركة كل م��ن 18 دول إىل 
جان��ب مملك��ة البحرين وال��دول هي: 
مرص، بلجيكا، سويرسا، روسيا، السعودية، 
اإلم��ارات، أس��راليا، هولن��دا، التش��يك، 

لبنان، الهند، أستونيا، الدمنارك، بريطانيا، 
كازاخستان، غرقيزستان، ويتوقع أن يزداد 
عدد الدول املش��اركة حتى يتم اعتامدها 
بش��كل نهايئ، حيث حرص اتحاد املبارزة 
البحرين��ي مبخاطبة الكثري من الدول عرب 
التنس��يق مع االتحاد اآلس��يوي للمبارزة 
واالتح��اد الدويل للمبارزة؛ ل��ذا فإنه من 
املؤكد أن العدد س��ريتفع فوق الرقم 20 
بالنسبة للمش��اركات، وهي للمرة األوىل 
التي تحظى بها البطولة مبملكة البحرين 
به��ذا العدد م��ن الدول املش��اركة، وهو 
تأكي��د عىل النجاح الكبري الذي حققته يف 

البطوالت املاضية.
وقد قام مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
العامل��ة  لجان��ه  بتش��كيل  للمب��ارزة 
بتوجيهات من رئيس��ه الش��يخ إبراهيم 
بن س��لامن آل خليفة الذي يرأس اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا للبطولة، نائ��ب رئيس 
اللجن��ة املنظمة العليا جاس��م الدورسي، 
مدير البطولة صالح ف��رج، رئيس اللجنة 
الفني��ة راش��د املضح��ي، رئي��س لجنة 
املراس��م والتتويج ناه��د العفنان، رئيس 
لجن��ة العالق��ات العام��ة واإلع��الم فواز 
العبدالله، رئي��س لجنة العالقات الدولية 
نرسي��ن ص��الح ورئي��س اللجن��ة املالية 

إبراهيم هويشل.

 مكسب كبير

وق��د أوض��ح رئي��س االتح��اد البحريني 
للمب��ارزة رئي��س اللجنة املنظم��ة العليا 
ل��كأس العامل للناش��ئني الش��يخ إبراهيم 
بن س��لامن آل خليف��ة أن اختيار االتحاد 
الدويل للمبارزة إلقامة هذه البطولة عىل 
أرض مملك��ة البحري��ن إمن��ا يعد مصدر 
فخر واعتزاز وتأكي��د ملكانة اململكة عىل 
الخارط��ة الرياضي��ة العاملي��ة وأصبحت 
تنافس ال��دول العاملية وتكس��ب تنظيم 

واستضافة بطوالت دولية وعاملية.
وق��ال “نحن فخ��ورون مبا وصل��ت إليه 

الرياض��ة البحريني��ة عموم��اً، ورياض��ة 
املب��ارزة خصوص��اً من مس��توى متقدم 
يف ش��تى املجاالت، س��واء تلك التي عىل 
مس��توى املنافس��ة، وتحقي��ق النتائج أو 
تل��ك التي ت��أيت ضم��ن مج��ال التنظيم 
واالس��تضافة، فالش��باب البحريني وأبناء 
الوطن املخلص��ني معروف عنهم باإلبداع 
واإلخ��الص، ولق��د كان لتنظيمنا لبطولة 
آس��يا للمبارزة للشباب والناشئني املاضية 
س��بب بارز يف تعزي��ز مكانتن��ا يف هذه 
الرياضة التي باتت تحظى باهتامم ودعم 
كبريي��ن وانتش��ار واس��ع يف املنطقة، إىل 
جانب تنظيمه��ا لبطولة العي��د الوطني 
الدولي��ة يف كل عام، والت��ي تحظى هي 

األخ��رى مبش��اركة دولية واس��عة، وبعد 
أن نظمن��ا كأس العامل يف مرتني س��ابقتني 
أصبحن��ا منتل��ك الخ��ربة الكافي��ة وثقة 
دول الع��امل بقدراتن��ا وإمكاناتنا، ناهيك 
عن إمكان��ات ممكلتنا الحبيب��ة وبنيتها 
التحيتية التي تؤهلها لتنظيم واس��تضافة 
أي بطول��ة رياضية، إن ه��ذه البطوالت 
كان له��ا امل��ردود اإليج��ايب يف الروي��ج 
ململكتن��ا الحبيب��ة، حيث مل��س كل من 
شارك، وحرض تلك البطوالت واملشاركات 
م��ا تتمع به مملكتنا الغالية من إمكانات 
وبني��ة تحتية، وقدرة االتح��اد البحريني 
عىل تنظيم واستضافة مختلف البطوالت 
الرياضي��ة، إن اختيارن��ا لتنظي��م ه��ذه 

البطولة هو أحد خططن��ا وأهدافنا التي 
متكن��ا من تحقيقه��ا، وكل هذا ينصب يف 

مصلحة الوطن واللعبة”.

 سنسعى إلخراجها بأفضل صورة

وأض��اف إبراهي��م بن س��لامن أن اتحاد 
املب��ارزة س��يبذل جه��وده الحثيثة؛ من 
أجل تنظيم ه��ذه البطولة بأفضل صورة 
وإخراجه��ا بالص��ورة الالئق��ة واملرشف��ة 
ملكان��ة وموقع مملك��ة البحري��ن عاملياً 
خصوصاً أن االتحاد ال��دويل للمبارزة قد 
اعتم��د مملك��ة البحري��ن لتنظيم هذه 
البطول��ة ألربع س��نوات ضم��ن أجندته 
وروزنامت��ه الدولية، ونؤك��د للجميع أننا 
ق��ادرون عىل تقديم بطول��ة ناجحة عىل 
جمي��ع األصعدة، ولكل ما ه��و فيه خري 
ومصلح��ة لرياضتنا، وأش��ار ب��أن اللجان 
العاملة بدأت عملها يف اإلعداد والتجهيز 
من��ذ وقت مبك��ر، إىل جان��ب ذلك، فإن 
املنتخب الوطني سيكون مشاركاً يف هذه 
البطولة وبجاهزية عالية، حيث ستتواصل 
التدريب��ات محلياً؛ من أجل دخول أجواء 
منافس��ات كأس العامل للناشئني بجاهزية 

عالية، والسعي لتحقيق أفضل النتائج.

من منافسات البطولة الماضية إبراهيم بن سلمان 

البحرين تسللتضيف كأس العالم للناشئين لل “سللالح االيبيه” 30 سبتمبر
بلًدا  18 لإلنشاءات واالستثمار وبمشاركة  برعاية ودعم شركة منجي   

ع����ش����ق آب��������اد ت����ت����زي����ن الس����ت����ق����ب����ال ري����اض����ي����ي آس���ي���ا



باملكتس��بات  نوه��ت نخب نس��وية 
س��مو  دوري  ملنافس��ات  اإليجابي��ة 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 
االتحاد  رئي��س  والرياض��ة،  للش��باب 
الرئيس  الق��وى،  البحرين��ي أللع��اب 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي اإلعاق��ة، الخام��س لك��رة القدم 
للص��االت للمراكز الش��بابية واألندية 
غري املنضوية يف االتحاد البحريني لكرة 
القدم ولذوي اإلعاقة والفتيات، والذي 
يقام حالي��ا عىل صال��ة مدينة خليفة 
الرياضية، ويس��تمر حتى السابع عرش 
من سبتمرب الجاري، وبتنظيم من وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد بن عيىس آل خليفة، وتحت 

شعار #ملتقى األجيال.
ج��اء ذلك خ��الل الزي��ارة التي قامت 
بها ش��خصيات نس��وية متع��ددة إىل 
ملعرض  وزيارتهم  الدوري،  منافس��ات 
الص��ور أيض��ا، وذل��ك ع��ىل هام��ش 
مباري��ات تحدي��د املركزي��ن الثال��ث 
والراب��ع لجمي��ع الفئ��ات يف الدوري، 
وكان ذلك بحضور الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية البحرينية رئيسة 
لجنة املرأة الت��ي تحرص عىل التواجد 
يف الدوري باس��تمرار والتقني بعضوي 
اللجن��ة املنظمة العلي��ا: مدير املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد، 

الس��يد عمر عبدالعزيز بوكامل ومدير 
إدارة املراكز الش��بابية بوزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة ن��وار املط��وع،، 
باإلضافة إىل مدير الدوري عيل العريب 
ورئيس لجن��ة ذوي اإلعاقة يف الدوري 
عيل النبهان والس��يدتان سالمة عتيقة 

ونيلة املري.
وش��مل الحضور عضو مجلس الشورى 
نان��ي دينا خض��وري، وعضو مجلس 
باإلضافة  الكوهجي،  الش��ورى فاطمة 
إىل رئي��س قس��م الرتبي��ة الرياضي��ة 
بجامعة البحرين الش��يخة حصة بنت 
أحمد آل خليفة، أس��تاذ مساعد بكلية 
الحق��وق يف جامع��ة البحري��ن حنان 
محمد املوىل، أس��تاذ مس��اعد يف قسم 
نظ��م املعلوم��ات بجامع��ة البحرين 
جفلة حس��ن العامري، أستاذ مساعد 

قس��م علوم الحياة يف جامعة البحرين 
س��لوى مطلق الذوادي، أستاذ مساعد 
يف كلي��ة الحق��وق بجامع��ة البحرين 
وفاء يعقوب جناحي، ومدير التدريب 
بجامعة البحرين فاطمة محمد املاليك.
 وقال��ت نان��ي دينا خض��ور:” نوجه 
كلم��ة ش��كر وتقدير لس��مو الش��يخ 
خال��د ب��ن حم��د الذي س��خر جميع 
الظروف املثالية لرعاية ودعم الشباب 
البحرين��ي يف جميع املجاالت وبخاصة 
املجال الري��ايض، والذي يأيت إميانا من 
حرص واهتامم سموه عىل تنفيذ رؤى 
وتوجيهات القيادة الرش��يدة باحتضان 
الش��باب ودفعهم نحو تنمية قدراتهم 
مبا يخدم تطور مستوياتهم وانعكاسها 

عىل الرياضة البحرينية”.
وأكدت فاطمة الكوهجي أن توجيهات 

سمو الش��يخ خالد بن حمد بشمولية 
الدوري ل��� 59 فريقا يعط��ي انطباعا 
بأنه من املب��ادرات الطيبة التي حرص 
من خاللها سموه عىل تشجيع الشباب 
ملامرس��ة الرياضة الس��يام ك��رة القدم 
داخل الص��االت التي باتت تأخذ صيتا 
واسعا يف األوساط الشبابية والرياضية، 
مؤكدة ع��ىل الدور البارز لس��موه يف 
دمج الفتي��ات وتخصيص دوري خاص 

بهن.
وقال��ت الش��يخة حصة بن��ت أحمد 
آل خليف��ة إن س��موه ال يأل��وا جهدا 
يف التوجي��ه لتنظيم الفعالي��ات التي 
تدفع الش��باب من الجنسني نحو إبراز 
مواهبهم، مبا يخدم ظهور وجوه جديدة 
يف هذه اللعبة تخدم استمرار لعبة كرة 
القدم للصاالت وتس��اهم يف االستفادة 

منهم عىل مستوى املنتخبات الوطنية، 
مؤكدة أن تواجد العنرص النس��وي يف 
الدوري يعد إضافة نوعية، ودليال عىل 
حرص سموه ومتابعته لجميع الفئات 

الشبابية يف املجتمع.
وأعرب��ت حن��ان محم��د امل��وىل عن 
فخره��ا واعتزازه��ا الكبريي��ن مببادرة 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بإقامة ال��دوري، والذي ينم عن حرص 
واهتامم س��موه البالغ بهذه الفئة من 
الشباب البحريني التي متتلك القدرات 
ميكن  الت��ي  واملوهب��ة  واإلمكاني��ات 
االس��تفادة منها، مشرية إىل املكتسبات 

اإليجابية لهذه املبادرة الكرمية.
وأك��دت جفل��ة حس��ن الع��امري أن 
الدوري يعد مب��ادرة رائدة من نوعها 
سيكون لها بالغ األثر يف تطوير رياضة 

اإلعاق��ة  وذوي  والفتي��ات  الش��باب 
باململك��ة، م��ن خ��الل من��ح الفرصة 
لجميع ه��ذه الفئ��ات وتهيئ��ة كافة 
الظروف املالمئة لدفعهم نحو مامرسة 

الرياضة يف أجواء تنافسية وحامسية.
وقالت سلوى مطلق الذوادي إن سمو 
الشيخ خالد بن حمد حريص عىل دعم 
الشباب البحريني عرب مبادرات مختلفة 
ومتنوعة، مشيدة بجهود وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة واملكتب اإلعالمي 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

يف الجانب التنظيمي.
وأك��دت وف��اء يعق��وب جناح��ي أن 
س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د صنع 
مب��ادرة إنس��انية رائعة عرب مش��اركة 
فئ��ة ذوس اإلعاقة، عالوة عىل املبادرة 
الكرمي��ة الكبرية التي ش��ملت جميع 
فئات الشباب عرب الش��باب، باإلضافة 
إىل الفتي��ات الاليت تعترب مش��اركتهن 
مكتس��با إيجابيا عىل مستوى الرياضة 

ولعبة الصاالت.
وقالت فاطمة محمد املاليك إن س��مو 
الشيخ خالد بن حمد حريص عىل دعم 
الش��باب بكافة فئاته، مشيدة بجهود 
س��موه الكب��رية نح��و دفع الش��باب 
ملج��االت التطوي��ر، ودعمهم بش��تى 
الس��بل التي تكف��ل إب��راز إمكاناتهم 
وصق��ل مواهبه��م، مقدم��ة الش��كر 
للقامئ��ني عىل الدوري مل��ا قدمون من 
جوان��ب تنظيمي��ة تعك��س الجه��ود 

الكرمية لسموه.

فعاليات نسائية وطنية تشيد بمبادرات خالد بن حمد 
ال��ص��ور وم��ع��رض  ل��م��ن��اف��س��ات دوري س��م��وه  زي����ارة  خ���ال 

الضيفات يصافحن العبات دوري خالد بن حمد ضيوف الدوري في معرض الصور والمجلس

اللجنة اإلعالمية           دوري خالد بن حمد

حياة بنت عبدالعزيز تشهد مباريات تحديد المراكز

تحضيرات حفل الختام 

17 هدفًا في يوم “تحديد المراكز” بالدوري

“سيارة جماهير النهائي” تزين صالة مدينة خليفة
“اللعب النظيف” يسود على مباريات تحديد المراكز

برونزية دوري المراكز لـ “جدحفص”

الصم يحصد برونزية “اإلعاقة” العطاء ُيحقق برونزية الفتيات

شهدت عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية، رئيسة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة، رئيسة لجنة 
رياضة املرأة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة، مباريات تحديد 
املراكز بدوري املراكز الشبابية وذوي 
اإلعاقة والفتيات. وحرصت الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عىل 
متابعة املباريات، والتقت مبدير 

املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة السيد عمر بوكامل 

ومدير املراكز الشبابية نوار عبدالله 
املطوع ورؤساء عدد من اللجان، 

إضافة إىل أنها التقت بالعبات فريقي 
العطاء واألمل بعد نهاية مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع بدوري 
الفتيات. وأشادت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة باملستوى الذي 

قدمته الفرق يف مباريات األمس، 
مؤكدة أن هذا املستوى يعكس تطور 

كرة قدم الصاالت يف اململكة، ومشيدة 
بالتنظيم املثايل لدوري سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة للمراكز 
الشبابية وذوي اإلعاقة والفتيات، 

ومتمنية للفرق املتأهلة للمباريات 
النهائية كل التوفيق والنجاح.

تختتم منافسات الدوري يوم األحد املقبل املوافق 17 سبتمرب الجاري، 
وذلك عىل صالة مدينة خليفة الرياضية يف مدينة عيىس، تحت رعاية كرمية 

من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وتواصل اللجان املنظمة تحضرياتها النهائية من أجل اإلعداد والتحضري لليوم 

الختامي من منافسات الدوري.

شهدت مباريات تحديد املركزين الثالث والرابع بدوري املراكز الشبابية 
ودوري ذوي اإلعاقة ودوري الفتيات تسجيل 17 هدفاً يف يوم واحد فقط. 
وتعترب مباراة مركز شباب جدحفص ومركز شباب أبو قوة ضمن منافسات 

دوري املراكز الشبابية هي األكرث تسجياًل لألهداف، حيث خرجت 
بتسجيل 8 أهداف كان 7 أهداف من نصيب جدحفص. وشهد دوري ذوي 

اإلعاقة تسجيل 5 أهداف يف مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع بني 
الصم وجمعية الصم البحرينية، حيث كان 3 أهداف لصالح الصم وهدفني 

لصالح جمعية الصم البحرينية. أما مباراة دوري الفتيات بني العطاء 
واألمل، شهدت تسجيل 4 أهداف كانت من نصيب فريق العطاء، وخرج 

فريق األمل من دون زيارة الشباك.

زينت السيارة الخاصة بالجامهري صالة مدينة خليفة الرياضية بعد أن 
تم عرضها رسمياً يف مباريات تحديد املركزين الثالث والرابع بدوري سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمراكز الشبابية وذوي اإلعاقة والفتيات.

وشهدت صالة مدينة خليفة الرياضية وجود السيارة الخاصة بالجامهري 
التي سيتم السحب عليها يف مهرجان الحفل الختامي يوم األحد القادم.
وكانت اللجنة املنظمة العليا وبتوجيهات مبارشة من سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة قد خصصت جائزة خاصة للجامهري عبارة عن سيارة، 
سيتم السحب عليها يف املهرجان الختامي، حيث وزعت اللجنة املنظمة 

تذاكر خاصة للدخول يف فرصة الفوز بالسيارة.

طغى اللعب النظيف عىل مباريات تحديد املركزين الثالث والرابع بدوري 
املراكز الشبابية وذوي اإلعاقة والفتيات بعد أن كانت املباريات مميزة 
جداً واختلت من البطاقات الحمراء، إذ مل تظهر يف املباريات الثالث إال 

بطاقتني صفراوتني فقط. وخرجت مباراة العطاء واألمل بدوري الفتيات، 
بعالمة بيضاء، بعد أن انتهت بفوز العطاء برباعية نظيفة، إذ مل يشهر 

طاقم التحكيم املكون من عيل سعد وأحمد غريب أي بطاقة طوال 
املباراة. وظهرت البطاقة الصفراء يف مناسبة واحدة فقط يف لقاء الصم 
وجمعية الصم البحرينية بدوري ذوي اإلعاقة كانت من نصيب العب 
الصم سيد موىس حسني. أما مباراة جدحفص وأبو قوة بدوري املراكز 

الشبابية، شهدت إشهار بطاقة صفراء وحيدة كانت لالعب أبو قوة سيد 
جعفر سيد عباس.

متكن فريق مركز شباب 
جدحفص من الحصول عىل 

املركز الثالث وامليداليات 
الربونزية بعد فوزه عىل 

مركز شباب أبو قوة بسبعة 
أهداف مقابل هدف يف 
مباراة تحديد املركزين 
الثالث والرابع. وسيطر 

فريق مركز شباب جدحفص عىل غالبية فرتات املباراة، وتألق من جانب 
الفريق الالعب عيل العلواين الذي سجل 3 أهداف “هاتريك” يف الدقائق 
)18 و38 و40(، وسجل الالعب سيدحسني سعيد “هدفني” يف الدقيقتني 

)2 و7(، وهدف لالعب صادق العاشوري يف الدقيقة 32، وهدف عن 
طريق العب أبو قوة عبدالله زليخ يف الدقيقة 23 بالخطأ يف مرمى فريقه، 

أما هدف أبو قوة الوحيد سجله الالعب سلامن عبدالرضا يف الدقيقة 32.
وذهبت جائزة أفضل العب لحارس فريق جدحفص سيد حسن محمود 

بعد أن قدم مستوى مميز يف املباراة بحاميته لعرين الفريق بطريقة 
احرتافية ومرونة عالية.

احتل فريق الصم املركز الثالث بدوري اإلعاقة بعد فوزه عىل جمعية 
الصم البحرينية بثالثة أهداف مقابل هدفني يف مباراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع. وسيحصل فريق الصم عىل امليداليات الربونزية يف 
اليوم الختامي بعد أن احتل املركز الثالث.

وقدم الفريقني مستوى مميز طوال اللقاء الذي حسمه الصم لصالحه 
يف الدقيقة األخرية من زمن اللقاء. وانتهى الشوط األول بالتعادل 

االيجايب بهدف لكل منهام، حيث تقدم فريق جمعية الصم البحرينية 
بالهدف األول عن طريق محمد سامل يف الدقيقة 7، وأدرك يوسف 

العلواين التعادل لفريق الصم يف الدقيقة 16، ويف الشوط الثاين سجل 
أحمد عبدالعزيز الهدف الثاين لجمعية الصم البحرينية يف الدقيقة 

27، إال أن فريق الصم سيطر عىل الدقائق العرش األخرية وسجل 
هدفني عن طريق محمد عيل يف الدقيقة 34 ويوسف العلواين يف 

الدقيقة 39.  وحصد العب فريق الصم يوسف أحمد العلواين عىل 
جائزة أفضل العب يف مباراة فريقه.

حصد فريق العطاء املركز الثالث يف دوري خالد بن حمد للفتيات، بعد 
أن متكن من اجتياز فريق األمل بأربعة أهداف دون رد، يف املواجهة التي 
جمعت الطرفني مساء يوم أمس األول عىل صالة مدينة خليفة الرياضية، 

ضمن لقاء تحديد املركزين الثالث والرابع. وانتهى الشوط األول من اللقاء 
بتقدم فريق العطاء بهدف وحيد، قبل أن يؤكد جدارته يف الحصول عىل 

امليدالية الربونزية عرب 3 أهداف جاءت يف الشوط الثاين. وسجلت أهداف 
فريق العطاء الالعبات: جوليا يف الدقيقة 14، رحاب املاليك يف الدقيقة 21، 

ورميا القصاب يف الدقيقتني 23 و28.
وسجلت العبة فريق األمل، دعاء املحمود، اسمها ضمن صفوف املتألقني 

يف الدوري، وحازت عىل نجومية لقاء فريقها أمام فريق العطاء. 

حياة بنت عبدالعزيز تتوسط اللجنة المنظمة في منصة صالة خليفة

دعاء المحمود تتسلم جائزة أفضل العبة

سيد حسن محمود يتسلم جائزة أفضل العب 

يوسف العلواني يتسلم جائزة أفضل العب
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بورنموث - برايتون

هانوفر  - هامبورغ

ايبار - ليغانيس

تولوز - بوردو

22:00

21:30

22:00

21:45

الجمعة 15 سبتمبر

الدوري االنجليزي

الدوري االلماني

الدوري االسباني

الدوري الفرنسي

الجولة  5

الجولة  4

الجولة  4

الجولة  6

)وكاالت(: رّح��ب جي��ي لينج��ارد، 
الع��ب مانشس��ر يونايت��د، بع��ودة 
واين روين، هداف الش��ياطني الحمر 
إىل  إيفرت��ون،  ومهاج��م  التاريخ��ي 
ملعب “أولد تراف��ورد” حينام يلتقي 

الفريقان األحد املقبل.
وق��ال لينجارد يف ترصيحات لش��بكة 
الربيطاني��ة  س��بورتس”  “س��كاي 
“تعلمت كل يوم يف فرة تواجد روين 
معنا، خربته دامئً��ا كانت مرجعاً لكل 
الالعب��ني الش��باب”. وتاب��ع “بالطبع 
من الصعب السري عىل خطاه، ولكننا 
دامئًا نعترب روين أس��طورة مانشس��ر 
يونايتد، وس��تتم تحيته بطريقة تليق 
باألساطري”. وأضاف “روين بدأ مسريته 
م��ع إيفرت��ون، ورأي أّن أفض��ل قرار 

يق��وم به إنهاء مس��ريته م��ع التوفيز 
أيًضا”. وتحدث لينج��ارد عن روميلو 
لوكاكو بقوله “قّدم موس��اًم جيًدا مع 
إيفرتون العام املايض وس��جل العديد 
من األهداف، ووج��وده معنا إضافة 
قوي��ة”. واختت��م “إّن��ه مهاجم قوي 

داخ��ل الصندوق وسيس��اعدنا خالل 
املوسم الجاري عىل تحقيق الكثري من 
البطوالت، ولكن علين��ا حالًيا الركيز 
عىل مواجهات الشهر الجاري الصعبة 
حت��ى نحافظ عىل مركزن��ا يف صدارة 

الربميريليج”.

)وكاالت(: رد دمي��ري س��يلوك، وكيل 
أع��امل ياي��ا توريه العب مانشس��ر 
س��يتي اإلنجلي��زي، ع��ىل ترصيحات 
اإلسباين بيب جوارديوال، املدير الفني 
للس��اموي، ح��ول رس ابتع��اد النجم 

اإليفواري عن املشاركة يف املباريات.
وكتب سيلوك، عرب حسابه عىل موقع 
التواص��ل االجتامع��ي توي��ر “توريه 
يف حال��ة بدنية جي��دة للغاية وجاهز 
للع��ب، وغيابه عن املباري��ات بقرار 

فني من جوارديوال”.
وكان بي��ب، قد أك��د أن غياب توريه 
عن قامئة الفريق يف مب��اراة ليفربول 
بال��دوري اإلنجليزي يعود “ألس��باب 
رياضي��ة” ك��ام أن “الالع��ب يع��رف 

السبب وراء استبعاده”.
وع��اىن توري��ه، املوس��م امل��ايض من 
تجاهل جوارديوال له، حتى أن اإلسباين 

أخرجه م��ن قامئة الفريق املش��اركة 
يف بطول��ة دوري أبط��ال أوروبا، قبل 
أن يعي��ده يف يناير املايض. وتس��بب 
جوارديوال يف رحيل توريه عن برشلونة 
اإلس��باين، حينام عمال سوياً يف النادي 
الكتالوين، بعدما فضل إرشاك سريجيو 
بوس��كيتس عىل حس��ابه. ومل يخرس 
مانشسر س��يتي أي مباراة حتى اآلن 

يف املوس��م الج��اري، إذ انت��رص عىل 
برايت��ون وبورمنوث وليفربول وتعادل 
فق��ط يف الجولة الثاني��ة من الدوري 
اإلنجلي��زي أم��ام إيفرت��ون. وحق��ق 
مانشس��ر س��يتي، أفض��ل انتصار له 
خارج ملعب��ه يف دوري أبطال أوروبا 
مساء األربعاء، بعد تغلبه عىل فينورد 

الهولندي برباعية نظيفة.

اإلع��الم  وس��ائل  أش��ادت  )وكاالت(: 
اإلس��بانية، بأداء كريس��تيانو رونالدو، 
نجم ري��ال مدريد، بع��د الثنائية التي 
نيقوس��يا  أبوي��ل  مرم��ى  يف  س��جلها 
القربيص، يف فوز املليك 0-3، يف مستهل 
مش��وار الدفاع عن لقب دوري أبطال 
أوروبا. وعنون��ت صحيفة آس “قانون 
كريس��تيانو”، ونرشت ص��ورة الحتفال 
النجم الربتغايل بالثنائية التي س��جلهام 

يف املباراة التي أقيمت مساء األربعاء.
وأش��ارت “الربتغايل يسجل ثنائية ترفع 
دوري  يف  أه��داف   107 إىل  رصي��ده 
األبط��ال”، قب��ل أن تضي��ف يف عنوان 
جانب��ي آخ��ر “راموس س��جل الهدف 

الثالث برضبة مقصية خلفية”.
أم��ا صحيفة )م��اركا( عنونت “هداف 
التس��ديدات بعيدة املدى”، مشرية إىل 
أن “كريس��تيانو بهدفني يعي��د الريال 
إىل طري��ق االنتص��ارات”، قبل أن تربز 
الهدف الذي س��جله رام��وس مبقصية 

خلفي��ة. وقال��ت صحيف��ة )املون��دو 
ديبورتيف��و( يف ذي��ل صفحته��ا األوىل 
“ثنائية كريستيانو يف ظهوره األول بعد 

اإليقاف”.
أما صحيفة )س��بورت( اكتفت بالقول 
“كريس��تيانو يعود للمالع��ب بثنائية” 
يف ذي��ل صفحته��ا األوىل. في��ام كتبت 
صحيفة )الباييس( “ريال مدريد يكفيه 
رونال��دو أم��ام أبويل”، بينام أش��ارت 
املوندو “كريس��تيانو يسجل األهداف 
لريال مدريد ويف انتظار تحسن األداء”.
م��ن جهته، أك��د الربازييل كاس��يمريو، 
العب وس��ط ريال مدريد أنه ال يوجد 
قلق يف الفريق بس��بب التعادل مرتني 
بآخر جولتني من الدوري اإلسباين، عىل 

أرضه، واحتالله املركز السابع.
ورصح كاس��مريو عق��ب الف��وز ع��ىل 
أبوي��ل، الناس ب��دأوا يتحدث��ون بعد 
التعادل يف مبارات��ني ولكننا مطمئنون 

ونعمل بنفس الشكل”.

وأضاف “هذه هي ك��رة القدم، هناك 
أيام ميكن التعادل فيها وأيام ال تس��ري 

األمور عىل نحو جيد”.
وأض��اف “ولكننا اليوم حصدنا 3 نقاط 
مهمة لنا السيام لكسب ثقة قبل املباراة 
الصعبة التي تنتظرنا األحد املقبل أمام 

ريال سوسيداد”، يف الجولة الرابعة من 
الليجا التي يتصدرها برش��لونة. وحول 
غي��اب الربتغ��ايل كريس��تيانو رونالدو 
والفرني  لإليقاف،  مارسيلو  والربازييل 
كريم بنزمية لإلصابة عن مواجهة ريال 
سوس��يداد يف ملع��ب أنويتا، قال “هم 

العبون يف غاية األهمية لنا، كريستيانو 
س��جل اليوم وهذا مهم ولكننا سنعمل 
بالفريق املتاح وسنحاول تقديم األفضل 
وحصد النق��اط الثالث”. وعن رونالدو 
أكد “كريستيانو ميكن أن يكون جناحا 
أمي��ن أو رأس حرب��ة أو جناح��ا أيرس، 

يستطيع اللعب يف أي مركز”.
وتحدث عن الويلزي جاريث بيل فقال 
هو ال مير بأفضل لحظاته، ولكنه س��دد 
كرات كثرية رأس��ية وكاف��ح، وهذا بيل 
الذي نحتاجه”. وأكمل “هو العب قوي 
للغاي��ة ومهم جدا لنا، أمتنى أن يواصل 
العمل كثريا ويجم��ع هذا مع موهبته 

حتى تسري األمور عىل نحو جيد”.
وح��ول ما إذا كان م��ن الالعبني الذين 
ال ش��ك يف احتياج املدير الفني للفريق 
زين الدين زيدان لهم، قال كاس��يمريو 
“هن��ا ال يوج��د العب هك��ذا يف ظل 
الفريق الذي منتلكه، ففي خط الوسط 
هناك الكث��ري من النج��وم املتميزين، 
وكل املباري��ات بالنس��بة يل تعد مبثابة 
نه��ايئ، ألنه يوجد العب��ون عىل مقاعد 
الب��دالء يرغبون يف اللع��ب مكاين، لذا 
فعندما ألعب أرغ��ب يف تقديم أفضل 

ما يف اإلمكان”.

روني يعود إلى أولد ترافورد

وكيل أعمال توريه ُيكذب جوارديوال

صحف إسبانيا تحتفي بثنائية كريستيانو

تصنيف الفيفا
)وكاالت(: حافظ املنتخب املرصي 

عىل صدارة تصنيف املنتخبات 
العربية واالفريقية يف التصنيف 
الصادر عن االتحاد الدويل لكرة 

القدم )فيفا( أمس الخميس، 
رغم تراجعه 5 مراكز عن الشهر 

املايض.
واحتل املنتخب املرصي املركز 30 

يف جدول التصنيف العاملي بعد 
أن حصل عىل 815 نقطة ليتفوق 
عربيا وافريقيا، فيام جاءت تونس 

يف املركز 31 عامليا والثاين عربيا 
وافريقيا ب�810 نقاط.

وازاح املنتخب األملاين )1606 
نقطة( نظريه الربازييل )1590(. 

وجاء املنتخب األرجنتيني يف 
املركز الرابع )1325(، ثم بلجيكا 

.)1265(
ومن بني املنتخبات التي حققت 
أكرب ارتقاء هذا الشهر، برز فريق 

الرأس األخرض الذي صعد 47 
مركزا ليحتل املركز 67، ومنتخب 
لوكسمبورج الذي صعد 35 مركزا 

ليقبع يف املرتبة 101.
وعىل مستوى املنتخبات العربية 
تأيت تونس يف املركز الثاين خلف 

مرص، إذ تحتل املركز 31 يف 
التصنيف العاملي، تليها السعودية 
)53 عامليا( ثم املغرب )56 عامليا(.

وعىل مستوى املنتخبات 
األفريقية، جاء منتخب مرص يف 
الصدارة ثم تونس فالسنغال ثم 

الكونغو الدميقراطية ونيجرييا.
وتصدر منتخب إيران تصنيف 

قارة آسيا، تليه اليابان ثم أسراليا 
وكوريا الجنوبية، ثم السعودية يف 
املركز الخامس برصيد 641 نقطة.
وتصدر منتخب املكسيك تصنيف 

أمريكا الشاملية والوسطى 
والكاريبي )كونكاكاف( تليه 

كوستاريكا ثم أمريكا وهايتي 
وبنام.

الظهور األول
)وكاالت(: أعرب املهاجم فريناندو 

لورينتي، أنه سعيد لخوض الدقائق 
األوىل له مع ناديه اإلنجليزي توتنهام، 

خالل مواجهة بوروسيا دورمتوند، يف دور 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويف ترصيحات أدىل بها بعد املباراة، التي 
فاز بها توتنهام 1-3، قال لورينتي “أنا 

سعيد للغاية لخوض الدقائق األوىل يل مع 
الفريق، فقد كنت أتوق لذلك”.

وتابع “اإلعداد للموسم الجديد مل يكن 
سهال بسبب اإلصابة والكرس يف الذراع. 

ولكنني أتحسن شيئا فشيئا”.
وكان لورينتي )32 عاما( قد بات يف 31 

أغسطس املايض، آخر وخامس العب 
يعزز به توتنهام صفوفه، لينضم له قادما 

من سوانزي رغم أنه كان لديه عرض 
لالنتقال إىل تشيلي.

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية 
إسبانية، عن معلومة تؤكد اقراب 
األرجنتيني ليونيل ميي، أيقونة 
نادي برشلونة، من التوقيع عىل 

عقده الجديد رفقة البلوجرانا.
وذكرت إذاعة “كانال برشلونة”، 

أن ميي حصل بالفعل عىل جزء 
من مكافأة تجديد العقد يف يونيو 

املايض، بعدما توصل التفاق شفهي 
مع اإلدارة بشأن التمديد، مام يرجح 

توقيعه العقد قريباً.
وكان رئيس النادي الكتالوين 

جوسيب ماريا بارتوميو، قد أكد 
عقب مباراة يوفنتوس يف دوري 

أبطال أوروبا مساء الثالثاء املايض، 

أن ميي فقط بحاجة اللتقاط 
الصور الرسمية، وأن جمهور 

البلوجرانا بحاجة للهدوء.
وكان نائب رئيس البلوجرانا، جوردي 

ميستريي، تحدث يف وقت سابق، 
أن ميي مل يوقع بعد عىل عقده 
الجديد، رغم إعالن النادي رسميا 

التوصل التفاق مع الالعب يف يوليو 
املايض. وكانت الصحف اإلسبانية، 

قد ذكرت أّن ميي سيحصل مبوجب 
عقده الجديد، الذي ينتهي يف 2021، 

عىل 40 مليون يورو سنوًيا، كام 
يصل قيمة الرشط الجزايئ إىل 300 

مليون يورو. عىل صعيد آخر، طلب 
إرنستو فالفريدي، املدير الفني لنادي 

برشلونة اإلسباين، من الوافد الجديد 
عثامن دميبيل، االلتزام ب� 4 أمور، 

خالل املباريات املقبلة.
وذكرت صحيفة “سبورت”، أن 

فالفريدي طلب من دميبيل، االهتامم 
بأن يقرب من العبي خط الوسط، 

وذلك لتقليل املسافات بني الخطوط 

واالرتباط أكرث باألرجنتيني ليونيل 
ميي، ومساعدة لويس سواريز يف 

صناعة الفرص.
وأشارت الصحيفة إىل أّن فالفريدي 

أكد عىل دميبيل، رضورة مفاجئة 
الخصوم مستغاًل رسعته العالية 

ومهاراته، وذلك باللعب يف العمق 

تارة وعىل األطراف تارة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن املدرب 

الكتالوين يرغب يف حدوث 
تفاهم بني دميبيل وميي، ولذلك 

طلب من الفرني فهم حركات 
أيقونة برشلونة، والركيز عليها يف 

التدريبات.
واختتمت الصحيفة، التقرير بالتأكيد 

عىل أّن فالفريدي شدد عىل أهمية 
القيام باألدوار الدفاعية والضغط 

العايل عىل مناطق الخصوم لحظة 
خسارة الكرة، مام قد يحول الخطة، 

لحظة فقدان الكرة إىل 4-4-2، 
بوجد دميبيل مع إنييستا وراكيتيتش 

وبوسكيتس يف الوسط.

اتفاق وشيك 

كريستيانو رونالدو

صراخ كلوب 
)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الحوار الذي دار بني 

يورجن كلوب، املدير الفني لنادي ليفربول اإلنجليزي، وإدواردو برييزو، 
مدرب إشبيلية اإلسباين، يف اللقاء الذي جمع الفريقني مساء األربعاء، يف 

دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة “مريور”، أن كلوب اتجه نحو برييزو بعد نهاية املباراة 

ملصافحته، قبل أن ينفعل املدرب األملاين فجأة وبدون مقدمات، 
ليتدخل الحكم ملحاولة الفصل بني الطرفني وإنهاء هذه الحالة. وأشارت 
الصحيفة إىل أّن كلوب رصخ بقوله “ال أدري ملاذا تفعل ذلك معي؟ ما 

الذي فعلته لك؟ أنا مل أتسبب يف طردك من اللقاء”. وكان برييزو، قد 
تعرض للطرد بعد إمساكه بالكرة وعدم إعادتها مبارشة إىل امللعب، قبل 

نهاية املباراة التي انتهت بالتعادل اإليجايب بهدفني لكل فريق. يذكر 
أن هناك حالة من التوتر، تصاعدت بني الفريقني، منذ تحقيق اشبيلية 
لقب الدوري األورويب عام 2016، عىل حساب ليفربول والفوز بنتيجة 

1-3، ومنذ ذلك الوقت يأمل ليفربول الثأر من هذه الخسارة، ولعل 
ذلك السبب يف تأزيم األمور بني الفريقني خالل املباراة األخرية.

وأوضح برييزو بعد املباراة، أن الحكام لفتوا انتباهه لعدم تعطيل 
اللعب عندما كان فريقه متقدما يف النتيجة، من خالل اإلمساك بالكرة 
عندما تخرج خارج امللعب، ولكنه قام بنفس األمر، عندما كان فريقه 
متأخرا يف النتيجة، سعيا لترسيع عودة اللعب، إال أن “الحكم مل يفهم 

هذا األمر وقام بطرده”.

واين روني

يايا توريه

ليونيل ميسي



ك�سفت درا�سة اأمريكية حديثة، اأجراها 
الأمريكية،  باحث���ون فيجامع���ة كورني���ل 
عل���ى  حتت���وي  الت���ي  امل�رشوب���ات  اأن 
ن�س���ب مرتفع���ة م���ن الكافي���ن، وعلى 
راأ�سه���ا القهوة، تعزز الرغب���ة يف تناول 
احللوي���ات، وبالت���ايل ت�ساه���م يف زيادة 

الوزن.
الفريق ال���ذي �سمله البحث انق�سم الى 
ق�سم���ن: الفري���ق الأول تن���اول 200 مليغرام 
من الكافي���ن املوجود داخل القه���وة، بينما وزعت 
على املجموع���ة الثانية قهوة حتتوي على م���ادة م�سافة جتعلها 
عل���ى الدرج���ة نف�سها من امل���رارة الت���ي يحتويها م�رشوب الفري���ق الأول، 
ومت���ت اإ�ساف���ة ال�سكر للقهوة لدى الفريق���ن. وبعد اإجراء الختب���ارات، ك�سفت النتائج 
اأن امل�سارك���ن الذين ح�سلوا على الكافي���ن يف القهوة، قلت لديهم القدرة على تذوق 
الأطعمة ال�سكرية مقارنة باملجموعة الثانية. من هنا مت ال�ستنتاج، اأن الكافين ميكن اأن 
ي�سبب زيادة الرغبة لدى الأ�سخا�ص يف تناول املزيد من الأطعمة ذات النكهات احللوة. 

القهوة 

الُسمنة 

يعت����ر البوتا�سي����وم م����ن العنا�رش الغذائي����ة الهامة 
للج�س����م، اإل اأن الكثريي����ن ل يهتمون ب����ه بالقدر الكايف، 
رغ����م اأن هناك العديد من الأطعم����ة الغنية بالبوتا�سيوم 
والتي يجب اأن نحر�ص على تواجدها على موائدنا ب�سفة 
يومية، بح�سب ما ورد يف موقع “كري 2” املعني بال�سحة.
والبوتا�سيوم هو معدن مهم حتتاجه اخللية احلية 
يف اجل�س���م، وم���ن فوائده اأن���ه يحافظ عل���ى ال�سوائل 
يف اجل�سم ويع���زز من �سحة الع�س���ات ويحافظ على 
�سغط الدم يف امل�ستوى املتزن، ما يقي من ال�سكتات 
القلبية. ويوجد البوتا�سيوم يف العديد من اخل�رشاوات 
والفواكه والأ�سماك ومنتجات الألبان. وفيما يلي 10 
اأنواع من الأطعمة غني���ة بالبوتا�سيوم، وين�سح خراء 
التغذي���ة مبحاولة اإدماجهم يف وجباتن���ا ب�سفة يومية 

من اأجل �سحة اأف�سل:

1 - الموز
فثم���رة املوز متو�سطة احلج���م حتتوي على 422 
ملغ���م من البوتا�سيوم، وهو م���ا يعادل 9 % من الكم 
اليومي ال���ذي ين�سح به اخلراء. ويحتوي املوز اأي�ساً 
 ”B6”و ”C“ عل���ى املغني�سيوم واحلدي���د وفيتامن

والنحا�ص واملنغنيز والألياف.

2 - األفوكادو
ه���ي م���ن الفواك���ه املليئ���ة بالعنا����رش الغذائية 
املفيدة للج�سم، وتوفر كل 100 غرام من #الأفوكادو 
حوايل 485 ملغم م���ن البوتا�سيوم. والأفوكادو غني 
بالده���ون اأحادية الت�سبع، املفي���دة للقلب، كما اأنها 
غني���ة بالألياف والف���ولت واملغني�سي���وم وفيتامن 

.”K”و ”E”و ”B6”و ”B5“

3 - البطاطس
حب���ة البطاط����ص متو�سط���ة احلجم حتت���وي على 
926 ملغم من البوتا�سيوم، كما اأنها م�سدر اأ�سا�سي 
واملغني�سي���وم  واملع���دن   ”B6”و  ”C“ لفيتام���ن 
والألي���اف والف���ولت. وين�س���ح بتن���اول البطاط����ص 

بق�رشها نظراً لحتواء الق�سور على فوائد عديدة.

4 - البطاطا الحلوة
كل 100 غ���رام م���ن البطاط���ا احللوة 

حتتوي على 475 ملغم من البوتا�سيوم، 
كم���ا اأنها م�س���در جي���د لفيتامن 

.”A“

5 - الطماطم
منتجاته���ا  وجمي���ع  الطماط���م 

كل حتت���وي عل���ى البوتا�سي���وم، حي���ث اإن 

100 غ���رام من معج���ون #الطماطم يحتوي على 439 
ملغم من البوتا�سيوم، كم���ا اأن كوبا واحدا من ع�سري 
الطماط���م يحتوي عل���ى 556 ملغم م���ن البوتا�سيوم. 
واإ�سافة اإلى فوائدها العديدة، حتتوي الطماطم على 
ال�”توماتن” الذي يخف�ص م�ستوى الكولي�سرتول يف 

الدم.

6 - الفاصوليا
هناك اأنواع ع���دة من الفا�سولي���ا، اإل اأنها جميعاً 
تتفق يف احتوائها عل���ى ن�سبة عالية من البوتا�سيوم، 
كم���ا اأن الفا�سولي���ا غني���ة بالروت���ن والأحما����ص 

الأمينية.

7 - المشمش المجفف
كل 100 غ���رام م���ن امل�سم����ص املجف���ف حتتوي 
عل���ى 1162 ملغم من البوتا�سي���وم، كما حتتوي على 
ع���دد كبري من م�سادات الأك�س���دة التي تقي من عدة 
اأمرا����ص مثل ال�سكري واأمرا�ص القل���ب وبع�ص اأنواع 

ال�رشطان. كما اأنه مفيد ل�سحة العظام.

8 - الزبادي
كل 100 غرام من الزبادي حتتوي على 155 ملغم من 
البوتا�سيوم، كما اأن الزبادي يعد م�سدراً جيداً للروتن 

.”B“ والكال�سيوم والف�سفور واملغني�سيوم وفيتامن

9 - سمك السلمون
100 غ���رام م���ن �سم���ك ال�سلم���ون  كل 
م���ن  ملغ���م   628 عل���ى  يحت���وي 
البوتا�سيوم، كم���ا اأن ال�سلمون 
غن���ي بال�”اأوميغ���ا 3”، الذي 
يقي م���ن ع���دة اأمرا�ص مثل 
ال�سك���ري واأمرا����ص الأوعية 
اأن���واع  وبع����ص  الدموي���ة 

ال�رشطان.

10 - السبانخ
كل 100 غ���رام م���ن اأوراق ال�سبانخ 
يحت���وي على 558 ملغ���م م���ن البوتا�سيوم، 
 ،”K”و ”C”و ”A“ كم���ا اأنها غنية بفيتام���ن

واملغني�سيوم واحلديد.

الملح 
حذرت جملة “اإيلي” م���ن اأن ال�ستغناء 

عن امللح قد يوؤدي، على املدى الطويل، 
اإل���ى الإ�ساب���ة بنق����ص الي���ود، والذي 
تتمث���ل اأعرا�سه يف الإره���اق امل�ستمر 

والع�سبية وا�سطرابات الرتكيز.
موقعه���ا  يف  املجل���ة  واأو�سح���ت 

عل���ى الإنرتن���ت اأن امللح يحت���وي على 
عن����رش اليود، الذي يتمت���ع باأهمية كبرية 

للج�سم؛ حيث اإنه يرتبط ب�سكل وثيق بالغدة 
الدرقية، التي تعم���ل على اأن تتم عملية الأي�ص 

على نحو �سليم، ف�ساً عن اأهميتها لنمو املخ والعظام.
وين�س���ح خراء التغذي���ة باإم���داد اجل�سم ب����200 ملليغرام من 

اليود يومياً، يف حن حتتاج احلامل اإلى كمية اأكر. ويف املعتاد لي�ست هناك حاجة 
لتن���اول مكمات اليود؛ حي���ث اإن التغذية ال�سليمة تكفي لإم���داد اجل�سم باليود. 
وله���ذا الغر�ص ينبغي الإكثار من البقوليات والأ�سماك البحرية والألبان والبي�ص، 

واإ�سافة امللح اليودي اإلى الطعام.

وجدت نتائج اأبحاث جديدة �سلة 
بن البدانة يف مرحلة املراهقة وبن 
زي���ادة خط���ر الوف���اة يف منت�سف 
الُعم���ر لأ�سب���اب ل تتعلق باجللطة 
ذات  لكنه���ا  القلبي���ة،  والأزم���ات 
�سلة باأمرا�ص القل���ب الأخرى مثل 

ارتفاع �سغط الدم. وحذرت الدرا�سة 
م���ن اأن زيادة حميط اخل�رش والتي تعني 

تراك���م الدهون ح���ول البط���ن يف ُعمر مبكر 
ت�سكل خطراً على احلياة يف منت�سف الُعمر.

 كلم���ا زاد حميط اخل�رش ل���دى املراهق يف �سن 17 عام���اً كلما زادت 
خماط���ر وفاته يف منت�سف الُعمر وتتبعت الدرا�س���ة الأمريكية بيانات �سحية حلوايل 
300 األف مراهق بن عامي 1981 و2011، ومت الرتكيز على الوفيات التي مل يكن 
�سببها اجللطات والأزمات القلبية، وتبن اأن حوايل 10 باملائة من املراهقن الذين 
كان���وا يعانون من البدانة وزيادة حميط اخل����رش يف املراهقة ماتوا يف منت�سف الُعمر 

لأ�سباب تتعلق باأمرا�ص القلب.

تو�سلت درا�سة طبية الى ان ال�ستحمام يف حمام ملحي ي�ساعد ب�سورة كبرية يف تخفيف وعاج الآلم والتهابات 
املفا�سل. واو�سحت البحاث ان املحاليل امللحية تعمل على عاج وتخفيف حدة اللتهابات التي عادة ما ت�سيب 
املفا�س����ل وت�سب����ب اآلما كبرية وتعوق احلركة يف كثري م����ن الحيان. وا�سار الباحثون الى ان����ه حتى ال�ستحمام يف 
حمامات من امللح العادي الذي تتم ال�ستعانة به يف الطهو او ملح املائدة يلعب اي�سا دورا فعا يف تقليل فاعلية 

التهابات املفا�سل.
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اإعداد: طارق البحار

ن�رش موقع sant  جمموعًة من الآثار الإيجابية لتدليك 
الق���دم قبل الن���وم، نا�سح���اً اجلميع ب���اأن يقوم���وا بذلك 
م�ستخدمن اأي نوع من الزيوت او الكريكات ب�سكل يومي 

ملدة 10 الى 15 دقيقة:
*حت�سن النوم.

*حت�سن تدفق الدم واإفراز العرق يف كامل اجل�سم.
*اإ�سفاء ن�سارة للب�رشة.

*املحافظة على وظائف الأجهزة.
*ال�سرتخاء ومتديد الع�سات. 

*فوائد للحياة اجلن�سية.
*التخفيف اأعرا�ص متازمة ما قبل احلي�ص.

*عاج فعال القلق.
واأ�س���ار املوقع اإل���ى اأن تدليك اإ�سب���ع القدم الكبري 
مهم للرئتن والدم���اغ، واأما تدليك اأ�سابع القدم الثاث 

التالية فهو جيد لتخفيف اأمل الأ�سنان.

قم بتدليك قدميك كل ليلة لمدة 10 دقائق
“فرويندين” الأملانية باأن مبداأ قو�ص  اأفادت جملة 
ميد  اإن��ه  حيث  ال�سحي،  الغذائي  النظام  �رش  يعد  ق��زح 

اجل�سم بالعنا�رش الغذائية، التي يحتاج اإليها.
يف  واجل��م��ال  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
موقعها الإلكرتوين اأن مبداأ قو�ص قزح هو مفهوم جديد 
األ��وان  جمموعات  على  اعتماداً  الطعام  لتناول  يدعو 
والأزرق  والأخ�رش  الأحمر  وه��ي:  األ  الأ�سا�سية،  الطعام 

والأ�سفر.
والتفاح  والفراولة  والتوت  الطماطم  مثل  الأحمر: 
احللو  والفلفل  والكرز  الأحمر  والفجل  والبطيخ  الأحمر 

الأحمر والفلفل الأحمر احلار وال�سمندر الأحمر. 
غنية  باأنها  احل��م��راء  واخل�����رشوات  الفواكه  ومت��ت��از 
والبطيخ  والطماطم  الفلفل  يحتوي  كما   ،C بفيتامن 
لاأك�سدة،  م�سادة  مادة  وهي  “الليكوبن”،  مادة  على 
والتي حتمي من العديد من اأنواع خمتلفة من ال�رشطان. 
اإ�سافة  اأو  اأن ت�سخن اخل�رشوات  اإلى  الدرا�سات  وت�سري 
زيت جوز الهند اأو زيت الزيتون اإليها يعمل على حت�سن 

امت�سا�ص اجل�سم لليكوبن. 
الفواكه  تعطي  التي  الأنثو�سيانن،  م��ادة  وتعتر 
ل�سحة  املفيدة  العنا�رش  من  الأحمر،  لونها  واخل�رشوات 
القلب، كما اأنها حتد من خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية.

الأخ�رش: مثل ال�سبانخ والكرنب والهليون 
والكو�سة  واخل��ي��ار  والأف���وك���ادو 

الأخ�رش  والفلفل  والقرنبيط 
والعنب  الأخ�رش  والتفاح 

وحتتوي  وال��ك��ي��وي. 
الأط�������ع�������م�������ة 

اخل�����رشاء على 
الكلوروفيل، 

وال��������ذي 
ي�����س��اع��د 

ع����ل����ى 

تنظيف الدم واإمداد اجل�سم باملعادن.
بحم�ص  غنية  باأنها  اخل�����رشاء  الأط��ع��م��ة  متتاز  كما 
والبوتا�سيوم  والكال�سيوم   K وفيتامن  الفوليك 
املهمة  كاروتن  البيتا  م��ادة  اإل��ى  بالإ�سافة  واحلديد، 

ل�سحة العن وقوة النظر.
والرقوق  الأزرق  التوت  مثل  الأزرق/البنف�سجي: 
والباذجنان والكرنب الأحمر. وت�ساعد مادة ري�سفرياترول 
حماية  على  لاأك�سدة  وامل�سادة  العنب  يف  امل��وج��ودة 

اجل�سم من اللتهابات ومتنع �سيخوخة اجللد.
وامل�سم�ص  الع�سلي  القرع  مثل  الأ�سفر/الرتقايل: 
واملاجنو  ف��روت  واجلريب  واجل��زر  والبطاطا  وال�سمام 

والرتقال واملوز والكركم.
تعد الأطعمة ذات اللون الأ�سفر والرتقايل م�سادر 
البيتا  على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  كما   ،C لفيتامن  مثالية 

كاروتن.
ال���ف���واك���ه، م��ث��ل امل���اجن���و واخل����وخ  ب��ع�����ص  ويف 
واحلم�سيات، توجد كاروتينات خا�سة لها تاأثري اإيجابي 
على اجلهاز التنف�سي ومنو العظام. كما اأن الكركم يعد 
من العنا�رش املهمة لل�سحة؛ حيث اإنه يتمتع بتاأثري م�ساد 
وتن�سيط  املناعة  جهاز  تقوية  على  ويعمل  لالتهابات 

عملية اله�سم.
ولا�ستفادة من هذه املزايا ال�سحية 
من  ح�س�ص   3 ت��ن��اول  ينبغي 
اأو  وح�����س��ت��ن  ال���ف���واك���ه 
اخل�رشوات،  من  ثاثة 
اأن  م�����راع�����اة  م����ع 
النظام  ي�ستمل 
ال�����غ�����ذائ�����ي 
اليومي على 
الأل���������وان 

الأربعة.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم.. 
فاحرص عليها يوميًا

قوس قزح.. سر النظام الغذائي الصحي

10

اأف���ادت درا�س���ة بريطاني���ة حديثة ب���اأن الأمهات 
اللوات���ي ير�سع���ن اأطفاله���ن ر�ساعة طبيعي���ة اأقل 

عر�سة لاإ�سابة باأمرا�ص القلب وال�سكتة الدماغية.
واأج���رى الدرا�س���ة باحث���ون بجامع���ة اأك�سف���ورد 
القل���ب  جمعي���ة  دوري���ة  يف  ون����رشت  الريطاني���ة، 

الأمريكية.
ولك�س���ف العاق���ة ب���ن الر�ساع���ة الطبيعية 

و�سحة القلب والأوعي���ة الدموية لدى الأم، حلل 
الباحثون بيانات 289 األًفا و573 من ال�سيدات 

ال�سينيات، وتابعوهن لأكرث من ثمان �سنوات.
ووجد الفريق اأن الن�ساء اللواتي اأر�سعن 
اأطفاله���ن ر�ساعة طبيعي���ة انخف�ص لديهن 
يف املتو�سط خط���ر الإ�سابة باأمرا�ص القلب 
بن�سبة 9 %، وال�سكتة الدماغية بن�سبة 8 %.

الرضاعة الطبيعية
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ت�ستع���د النجم���ة هالة فاخ���ر للم�سارك���ة يف م�سل�سل 
“با�سا م�رص” بعد انتهاء اإجازة عيد اال�سحى. 

وجت�سد هالة فاخر خالل االأحداث دوراً ك�سيفة �رصف 
بدور والدة الفنان امري كرارة يف عدة م�ساهد خالل احللقة 

االولى قبل ان يتم قتلها لتتوالى االحداث. 

الفنان���ة هال���ة فاخ���ر اك���دت انه���ا �سعي���دة للغاية 
بامل�ساركة للمرة الثانية مع فريق عمل م�سل�سل “كلب�ش” 
وخا�س���ة النج���م امري ك���رارة واملخرج بيرت ميم���ي خا�سة 
بعد النج���اح ال�ساحق الذي حقق���ه امل�سل�سل خالل عر�سه 

رم�سان املا�سي.
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15 سبتمبر

 1882
القوات الربيطانية حتتل 
اأحم���د  وتنف���ي  القاه���رة 
عرابي اإلى جزيرة �سيالن.

 1894
يلحق���ون  الياباني���ون 
ع�سكرية  بال�سني هزمية 
كب���رية يف معرك���ة بين���غ 

يانغ.

 1912
ان���دالع ح���رب البلقان 
االأولى ب���ني تركيا من 
جهة و�رصبي���ا وبلغاريا 

من جهة اأخرى.

 1928
الربيط���اين  الطبي���ب 
األك�سندر فلمنج يكت�سف 

البن�سلني.

 1935
الزعي���م الن���ازي اأدول���ف 
جمموع���ة  ي�س���در  هتل���ر 
م���ن القوان���ني العن�رصية 
قوان���ني  با�س���م  عرف���ت 
نورم���ربغ والتي ت�سمنت 
االأملان  اليه���ود  حرم���ان 
من ح���ق املواطنة وتبني 
املعقوف  ال�سلي���ب  علم 
�سع���ارا ر�سمي���ا الأملاني���ا 

النازية. 

 1941
 �ساه اإي���ران ر�سا بهلوي 
العر����ش  ع���ن  يتن���ازل 
البنه حمم���د ر�سا بهلوي 
وذل���ك باإجبار من القوات 
الربيطاني���ة وال�سوفيتية 
التي احتل���ت اإيران خوفاً 
من حتالف اإي���ران الغنية 
اأدول���ف  م���ع  بالب���رتول 
هتلر يف احل���رب العاملية 

مسافات

اأب���رار  البحريني���ة  النجم���ة  �سارك���ت 
�سب���ت جمهورها، ع���رب ح�سابه���ا ال�سخ�سي 
على موق���ع “اإن�ستغرام”، االإع���الن الدعائي 

الر�سمي مل�سل�سل “من اأجلها”. 
 وك�سف���ت “اأب���رار” م���ن خ���الل مقطع 
الفيديو، ع���ن �رص حبها لرق���م “7”، واأهمية 
العمل الدرامي “م���ن اأجلها”، املقرر طرحه 

الفرتة املقبلة.
 وعلقت: “دائماً اأتفاءل برقم 7 وكنت 
راح  م���ا   2017 �سن���ة  اهلل  ب���اإذن  اإن  اأدري 
تنتهي اال ب�سي حلو حقي وعلى فكرة بدينا 

الت�سوير ب�سهر 7”.
واأ�ساف���ت: “كل ان�س���ان يب���داأ �سغري 
ويك���رب واأن���ا حلمي كب���ري �س���ربت وتعبت 
عل���ى نف�سي بذلت جمهود اأك���رب من عمري 
وراح  وحلم���ي  ه���ديف  حقق���ت  والنتيج���ة 
ت�سوفونه اإن �ساء اهلل مب�سل�سل من اأجلها”.

واختتمت: “احلني اأق���در اأ�رصح واأقول 
الأول م���رة م�سل�سل با�سم���ي، راح ت�سوفونه 
الق�س���ة واالأبط���ال  واإن �س���اء اهلل حتب���ون 
الربوم���و االأول مل�سل�سل م���ن اأجلها ع قناة 

osn ياهال hd.. ابتداء من 18 �سبتمرب”.

اأك���دت اآي دبلي���و �س���ي �سافهاوزن 
ومهرجان دبي ال�سينمائي الدويل تراأ�ش 
املمثلة الفائزة بجازتي اأو�سكار و�سفرية 
دار اآي دبلي���و �س���ي، كي���ت بالن�سي���ت، 
جلن���ة حتكي���م جوائ���ز املخرجني م���ن اآي 
دبلي���و �سي يف اإط���ار الن�سخ���ة ال�ساد�سة 
 IWC :م���ن اجلائزة التي تقدمه���ا الدار

.Filmmaker Award
 ُي�س���ار اإلى اأن هذه اجلائزة ال�سهرية 
متن���ح اأ�سحاب املواه���ب ال�سينمائية يف 
املنطقة فر�سة حتقيق اأعمالهم وعر�سها 
عل���ى ال�سا�س���ة الف�سي���ة. و�سُتقدم هذه 
اجلائزة يف اإطار مهرجان دبي ال�سينمائي 
ال���دويل ال���ذي �سيمت���د م���ن 6 اإل���ى 13 
دي�سم���رب 2017. �سُتط���ل النجم���ة كيت 
بالن�سي���ت للم���رة الثالثة عل���ى ال�سجادة 
ال�سينمائ���ي  دب���ي  ملهرج���ان  احلم���راء 
ال���دويل وذل���ك مبنا�سب���ة م�ساركته���ا يف 
جلن���ة التحكي���م الت���ي �ستخت���ار م�رصوعاً 
فائ���زاً من بني ثالث���ة م�ساري���ع تتناف�ش 
عل���ى جائ���زة نقدي���ة بقيم���ة 100،000 
دوالر اأمريك���ي ُتقدم مل�رصوع فيلٍم طويل 
قي���د االإع���داد، مل�ساعدة املخ���رج الفائز 
يف جت�سي���د فكرته على �سا�س���ة ال�سينما. 
وق���د ُمِنح���ت ه���ذه اجلائ���زة يف ال�سنوات 
ال�سابقة ل�سيناريوهات كل من املخرجني 
االإماراتَي���ني عب���داهلل ح�س���ن اأحمد ووليد 
ال�سح���ي وليلى خل���ف، واملخرج الكويتي 
عب���داهلل بو�سه���ري، واملخرج���ة العراقية 

الربيطانية مي�سون باجه جي. 
ويف معر����ش التعلي���ق عل���ى جائزة 
هذا العام، قال الرئي����ش التنفيذي لدار 
اآي دبلي���و �سي �سافه���اوزن، كري�ستوف 

غرينجر-ه���ري: “اإن �سناع���ة االأفالم جزٌء 
ال يتج���زاأ م���ن االإب���داع الثق���ايف. هي فن 
ي�سم���ح لنا مبواجهة اأنف�سنا ومينحنا حيًزا 
هاًما للتفكري املتعم���ق. وكوننا من رواة 
الق�س����ش بدورن���ا، فاإننا نق���در بعمق ما 
يبذل���ه املخرج���ون املوهوبون م���ن اإبداع 
و�سجاع���ة و�سغ���ف يف عمله���م م���ن اأج���ل 
ا�ستمال���ة امل�ساهدي���ن واإذهالهم. تتمتع 

النجم���ة كيت بالن�سيت، الفائزة بجائزَتي 
اكت�سبته���ا  عاملي���ة  ب�سه���رة  اأو�س���كار، 
على م���دى م�سريته���ا املهني���ة الطويلة 
IWC Fil -  ااملتاألقة، �سُت�سلم جائزة

maker Award اإلى املخرج الفائز يف 
حفٍل يع���ج بالنجوم �سُيقام يف 7 دي�سمرب 
2017، يف اإط���ار ال���دورة الرابع���ة ع����رصة 

ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل.

في معرض عن المرأة في واشنطن... الفنانة لولوة آل خليفة:

من المهم إظهار األماني المشتركة بين الشرق والغرب

اله���دف م���ن معر����ش “اأن���ا اأك���ون” 
والذي ي�سم م�س���اركات فنانات من 12 
دول���ة يف ال�رصق االأو�سط ه���و بناء ج�سور 
ال�س���الم ب���ني ال����رصق والغ���رب، وميتاز 
املعر�ش بالتنوع، اإذ ي�سم لوحات زيتية 
و�سوراً فوتوغرافية ومنحوتات، تتطرق 
في���ه الفنانات للكثري من الق�سايا منها 
الديني���ة واالجتماعي���ة، وتت�س���م باجلراأة 
حين���ا والنعومة حينا اآخ���ر، وكلها تهدف 
اإل���ى تغيري ال�س���ورة النمطية عن املراأة 

يف ال�رصق االأو�سط. 
تق���ول الفنان���ة البحريني���ة لولوة اآل 
خليف���ة لل�رصق االو�س���ط اللندنية، والتي 
ت�س���ارك يف املعر�ش بلوحة بعنوان “من 
اخلارج”، ر�سمت عليه���ا خطوطا بي�ساء 
خلفه���ا ام���راأة جميل���ة مر�سوم���ة باألوان 
زاهية: “اإن اخلط���وط البي�ضاء تعرب عن 

احلاج���ز ال���ذي ي�سعه الع���امل بينه وبني 
االآخرين، واإن العامل يرى املراأة من خالل 
هذا احلاجز الذي يقف عائقاً اأمامه واأمام 

املراأة فال يراها بو�سوح”. 
وتك�س���ف اأن املعر����ش يحمل اأهمية 
كل  م���ع  بال���ذات،  التوقي���ت  ه���ذا  يف 
املتغ���ريات العاملي���ة، وحاج���ة الع���رب 
اإل���ى تقدمي �سورة مغاي���رة عما يعتقده 
كث���ريون، وتق���ول: “اإن هذا ه���و �سبب 
م�ساركتي يف املعر�ش، وهو حاجة ال�رصق 
اإل���ى املعلومات ع���ن الغ���رب والعك�ش 
�سحي���ح، وال يخفى على اأحد وجود خوف 
وتوت���ر ب���ني ال����رصق والغ���رب، مل يك���ن 
موجودا من قبل، واالآن من املهم اإظهار 
االأم���اين امل�سرتكة واالأح���الم التي جتمع 

الطرفني”.
زين���ت  الت���ي  اللوح���ات  حتم���ل  مل 

اجلدران طابعا فني���ا فح�سب، بل حملت 
اأي�ساً ر�سالة م���ن ال�رصق اإلى الغرب، كي 
ال ترت�س���ب مفاهيم مغلوط���ة عن ال�رصق 
االأو�س���ط، ولتوؤك���د الدور امله���م الذي 
تلعبه امل���راأة يف املجتمع���ات. الفنانات 
امل�ساركات بجان���ب البحرين من لبنان: 
زينة عا�سي، واآين كوردجيان ورانيا مطر 
وهيلني زغيب. اأما من العراق فو�سعت 
الفنانة هناء مالح مل�ساتها يف املعر�ش، 
وت�سارك م���ن م�رص مروى عادل ونريمني 

حمام وجنالء �سمري وكاريل حم�سي. 
و�سهيل���ة  اأف�س���ون  اإي���ران  م���ن 
وميث���اء  غوتب���ي،  واأزاده  �سوخانف���اري 
دمثي���ان م���ن االإم���ارات ول���ال ال�سعيدي 
من املغرب وفات���ن جادي�ش من تون�ش، 
اأم���ا من االأردن فت�س���ارك �سريين عودة، 
وروان العدوان، وهيلدا حياري ووجدان، 
وم���ن فل�سط���ني رائ���دة �سع���ادة ومنال 
دي���ب، ومن ال�سعودية عه���د العامودي، 

ومن اليمن ت�سارك الفنانتان علياء علي 
وب�رصى املتوكل.

ي�ستم���ر معر�ش “اأنا اأكون” حتى 21 

م���ن اأكتوبر وبعد ذلك يوا�سل جولته يف 
ع���دد من الواليات املتح���دة حتى نهاية 

عام 2018.

ال�سي���خ  العا�سم���ة  حماف���ظ  د�س���ن 
ه�س���ام ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة كت���اب 

حمافظ���ة  “املنام���ة.. 
واملعر�ش  العا�سمة” 
الف��������وت�������وغ������رايف 
والذي  ل���ه  امل�ساحب 
اقي���م يف فندق الريتز 

كارلتون.
الكتاب  وي�ستم���ل 
الوق���ع يف 114 �سفحة 
م���ن احلج���م املتو�سط 
التقطت  �س���ور  عل���ى 
م�سوري���ن  بعد�س���ات 

اململك���ة  يف  واملقيم���ني  املواطن���ني  م���ن 
تعك�ش ال�س���ور اجلمالية والتطور احل�ساري 
ملحافظة العا�سمة ب�س���كل خا�ش والبحرين 
ب�سكل عام، كما قدم املعر�ش الفوتوغرايف 
ح�����������ب  امل�س�������ا
فني�������ة  لوح���ات 
 30 م��ن  الأكث������ر 
وم�سورة  م�سورا 
في���ة  ا غر تو فو
وت�سكل���ت جلن���ة 
االختيار من نخبة 
وه���م  الفنان���ني 
املو�سوي  عبا�ش 
مي���الد  وح�س���ني 
اجلالوي  وطاه���ر 

وح�سني علي.
ت�سدر الكتاب كلم���ة ملحافظ العا�سمة 
او�سح فيها ان هذا امل�رصوع يحكي من خالل 
الكتاب واجزائه ا�سافة للمعر�ش امل�ساحب 
تاري���خ املنام���ة العريق وحا�رصه���ا املزدهر 
الذي جم���ع بني ف�سوله ح�س���ارات متعاقبة 

عل���ى تاري���خ مملكتن���ا الغالية كم���ا يعك�ش 
امل�رصوع التعاي�ش االن�س���اين الذي حتظى به 
العا�سم���ة من���ذ االزل وانعكا����ش ذلك على 
مقومات العي�ش الكرمي وتاأثري ذلك ايجابيا 
على عوام���ل اال�ستق���رار والرق���ي والتعمري 

حتى وقتنا احلايل، كما يعمل املعر�ش على 
ابراز اهم مواقع العمران احلديث ذات البعد 
اجلمايل واملعامل احل�سارية ذات الت�ساميم 
الهند�سية املتمي���زة التي تزخر بها حمافظ 

العا�سمة.

تتوا�سل التح�سريات قب���ل انطالق مهرجان جائزة 
خالد بن حمد للم�رصح ال�سبابي لالأندية الوطنية واملراكز 
ال�سبابية ولذوي االإعاق���ة يف ن�سخته الثالثة حتت �سعار 
#لنغر�ش_ب�سم���ة، وال���ذي �سيق���ام على �سال���ة مركز 

املحرق ال�سبابي النموذجي.
و�سيقام املهرجان حت���ت رعاية كرمية من النائب 
االأول لرئي�ش املجل�ش االأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�ش 
االحت���اد البحرين���ي الألع���اب الق���وى الرئي����ش الفخري 
لالحت���اد البحرين���ي لريا�سة ذوي االإعاق���ة �سمو ال�سيخ 
خالد بن حمد اآل خليفة، وذلك بتنظيم من وزارة �سوؤون 
ال�سب���اب والريا�سة واملكت���ب االإعالمي ل�سم���و ال�سيخ 

خالد بن حم���د اآل خليفة حتت �سع���ار #لنغر�ش_ب�سمة، 
وياأتي اإقامة املهرجان �سمن اإحدى املبادرات الكرمية 
ل�سموه يف دع���م ال�سباب يف املجال الثق���ايف واالإن�ساين، 

وذلك خالل الفرتة 3 وحتى 21 اأكتوبر املقبل.
و�سمن خط���ة اإدارة املهرجان، اأقيمت يوم االأربعاء 
املا�س���ي الور�س���ة اخلام�س���ة ومتثل���ت يف ن���دوة )دور 
املوؤ�س�س���ات يف دعم امل�رصح ال�سبابي يف مملكة البحرين 
واأهمية هذا الدعم(. وقدم الندوة اأحمد جا�سم، واأدارها 
علي الف���ردان، وذلك يف مركز عي�س���ى الثقايف مبنطقة 
اجلفري.  واأك���د اأحمد جا�سم اأن اإقام���ة مهرجان خالد بن 
حم���د للم����رصح ال�سبابي ياأتي كثمرة لدع���م �سمو ال�سيخ 

خالد بن حمد لل�سباب يف املجال الثقايف، عرب تخ�سي�ش 
هذه الفعالية التي جتمع ال�سباب. 

واأو�س���ح جا�سم اأن امل�رصح يعد من�سة فكرية ينهل 
منها املجتمع العديد من االأمور.

و�س���دد عل���ى اأهمي���ة ع���دم ح����رص امل����رصح عل���ى 
املهرجان���ات، بل �سموليته وامت���داده ليت�سع اإلى اآفاق 
اأك���ر و�سع���ا.  ياأت���ي ذلك يف ظ���ل ا�ستم���رار املهرجان 
و�س���وال لن�سخت���ه الثالث���ة، اإذ يحق���ق املهرج���ان جناحا 
كبريا والفتا، وللعام الثاين على التوايل يتوا�سل حتت 
�سع���ار #لنغر�ش_ب�سمة، يف اإ�سارة اإلى االأهداف املميزة 

والنبيلة للمهرجان.

    BUZZ      
أحداث

ال تتخ���اذل اأمام امل�ساكل ب���ل واجهها بكل 
قوة وعزمية. 

االحت���كاكات ال�سلبية م���ع ال�رصيك قد ترتك 
اآثاراً وخيمة على العالقة.

تعال���ج  اأن  فح���اول  الن���وم،  قّل���ة  تع���اين 
املو�سوع �رصيعاً قبل تفاقمه. 

قّل���ة الن���وم ت�سب���ب ل���ك اجله���د والتعب، 
فحاول اأن تعّو�ش ذلك. 

 احل���ظ حليف���ك هذا الي���وم وحتق���ق اأرباحاً 
كبرية مل تكن تتوقعها. 

تعي����ش م���ع ال�رصيك �سع���ادة مل تعرفها من 
قبل وت�سعر بالراحة معه.

باالأ�سدق���اء  وتت�س���ل  املب���ادرة  تاأخ���ذ 
وتدعوهم اإلى رحلة ترفيهية. 

ت�ستخدم كل الو�سائل الإبراز مواهبك اأمام 
احلبيب ولفت نظره. 

ف�سل ذريع يقل���ق راحتك، وي�سبب لك تعباً 
نف�ضياً ونوعاً من الإحباط.

يتطل���ب عملك تنقالت كث���رية، ال تتاأخر يف 
القيام بها جيدا. 

عرو����ش كث���رية تتلقاه���ا بعدم���ا اأظهرت 
جدارتك، لكّن الرتيث مطلوب. 

ال ت�ستم���ع اإل���ى اأقاويل االآخري���ن وال حتكم 
على احلبيب قبل اأن تعرفه. 
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بتوقيع أكثر من 30 مصورا ومصورة

كتاب “المنامة.. محافظة العاصمة” صور جمالية للتطور الحضاري

أحمد جاسم يستعرض دور المؤسسات في دعم المسرح الشبابي 

من آي دبليو سي في مهرجان دبي السينمائي 

بالنشيت تترأس لجنة تحكيم جوائز المخرجين

هذا هو سر حبها لرقم “7”

 أبرار سبت تنتهي 
من تصوير “من أجلها” 

�ساركت كل من لولوة اآل خليفة ومروة اآل خليفة ونبيلة اخلري، وغادة خنجي، ومي�ساء 

ال�سويدي، ومرمي علي فخرو، وطيبة فراج با�سم اململكة �سمن 31 �سيدة يف معر�ض 

يف وا�سنطن بعد اأن  الأمريكية  للجامعة  التابع  للفنون،  كات�سن  اأكون” مبركز  “اأنا 
ا�ست�سافته عمان يف مايو ويونيو ثم لندن يف يوليو واأغ�سط�ض.

متابعة طارق البحار

اأ�سامة املاجد

 ت�سوير خليل اإبراهيم
خا�ص
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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�ضيلينا جوميز خ�ضعت لعملية زرع كلية
ك�صف���ت جنمة البوب �صيلينا جوميز عن اأنها خ�صع���ت لعملية زرع كلية خالل ال�صيف يف 
تدوين���ة على ح�صابها الر�صمي مبوقع اإن�صتغرام تظهر فيها يف م�صت�صفى مع �صديقتها التي 

تربعت بالكلية.
ويف التدوينة التي ن�رشت يوم اخلمي�س قالت املغنية 

اإن معجبيه���ا كانوا يت�صاءلون عن ����رش اختفائها خالل 
ال�صيف. وقالت “اكت�صفت اأنن���ي بحاجة لعملية زرع 
كلي���ة ب�صبب اإ�صابتي مبر����س الذئبة وكنت اأتعافى. 

هذا ما كنت بحاجة له من اأجل �صحتي بوجه عام”.
وك�صفت جوميز، التي يتابعها 126 مليون �صخ�س 

عل���ى اإن�صتغ���رام اأي�صا، عن اأن املتربع���ة هي �صديقتها 
املقرب���ة فران�صي���ا راي�صا وه���ي ممثلة معروف���ة بدورها يف 

امل�صل�ص���ل التلفزي���وين )ذا �صيكري���ت لي���ف اأوف ذي 
اأمريكان تينيج���ر(. ومل يت�صن الو�صول اإلى مندوبني 

عن جوميز للتعقيب.

حرية يف  والعلماء  مرعبا..  خملوقا  “هاريف” يجلب 

تون�س تلغي قانونا مينع زواج التون�ضية من غري امل�ضلم
اأم�����س  التون�صي����ة،  الرئا�ص����ة  اأعلن����ت 
اخلمي�س، اأنها األغت قانوناً مينع زواج املراأة 
التون�صية بالرجل غ����ري امل�صلم، وذلك عقب 

جدل جمتمعي وديني وا�صع ا�صتمر اأ�صهرا.
وقالت الناطق����ة الر�صمية با�صم رئا�صة 
اجلمهوري����ة، �صعيدة القرا�����س، يف �صفحتها 
الر�صمية على “في�صبوك”، اإنه قد “مت اإلغاء 
كل الن�صو�س املتعلقة مبنع زواج التون�صية 

باأجنب����ي، اأي من�ص����ور 1973، مربوك لتون�س 
حق حرية اختيار القرين”.

وكان الرئي�����س التون�ص����ي الباجي قايد 
ال�صب�ص����ي اأطلق دع����وة يف اأغ�صط�س املا�صي 
مبنا�صب����ة عيد املراأة؛ من اأج����ل اإلغاء القيود 
القانوني����ة التي متنع زواج امل����راأة التون�صية 
من رج����ل �أجنب����ي غ����ر م�ضلم، بع����د �ضغوط 
مار�صتها منظمات ن�صائية وحقوقية طالبت 

بتمكني املراأة من حرية اختيار زوجها.
جتدر الإ�ص����ارة اإل����ى اأن املن�صور 1973 
ال����ذي وق����ع اإلغ����اوؤه الي����وم، كان ين�س على 
اأنه يجب تقدمي �صه����ادة اعتناق الإ�صالم من 
اأي رج����ل غري م�صلم، لإمت����ام زواجه بتون�صية 
م�صلم����ة، ويف حال اإبرام ال����زواج خارج تون�س 
دون ه����ذه الوثيقة، فاإن عقد الزواج ل ميكن 

ت�صجيله يف تون�س.

وف��اة 23 طالب��ًا حرقا 
مبدر�ضة ماليزية 

لق����ي 23 �صخ�ص����ا حتفهم اأم�����س اخلمي�س، 
معظمهم م����ن الطالب املراهق����ني، عندما �صب 
حريق يف مدر�صة دينية ماليزية، حيث حا�رشتهم 
األ�صن����ة الله����ب يف �صكنه����م ب�صب����ب الق�صب����ان 

احلديدية املثبتة على النوافذ.
و�����رشخ الطلب����ة واملعلم����ون داخ����ل مرك����ز 
التعلي����م الإ�صالمي و�ص����ط كوالملبور للح�صول 

على امل�صاعدة حتت مراأى وم�صمع اجلريان.
ووجدت الكث����ري من جث����ث ال�صحايا، التي 
ت�ص����م 23 فت����ى معظمه����م يف �ص����ن املراهقة، 
مكومة فوق بع�صه����ا البع�س وهو ما ي�صري اإلى 
اأن تدافعا وقع يف �صفوف الطلبة الذين حاولوا 

الفرار من احلريق الذي اندلع قبل الفجر.

كا�ضيني يف طريقها 
ل� “قبلة الوداع”

7 �صن����وات  ا�صتغرق����ت مركب����ة كا�صين����ي 
لت�صاف����ر نحو ما يق����ارب 2.2 مليار ميل من اأجل 
الو�ص����ول اإلى زحل، ومبجرد الو�صول اإلى هناك 
بالع����ام 2004، ب����د�أت بالتق����اط �ض����ور تخطف 
الأنفا�����س للكوك����ب وحلقاته واأقم����اره. واليوم 
اجلمع����ة 15 �صبتمرب، وبع����د 13 عاما مرت على 
دوران كا�صين����ي ح����ول زح����ل وا�صتك�صافها له، 
�صتدخل املركبة الف�صائية الغالف اجلوي لثاين 
اأك����رب كوكب يف النظام ال�صم�صي بعد امل�صرتي، 
اإذ اإن درجات احلرارة املرتفعة ب�صكل ل ي�صدق 
�صتجعل كا�صيني حترتق وتذوب.  ومت التخطيط 
لنتح����ار كا�صيني منذ �صن����وات كو�صيلة حلماية 
بع�����س اأقمار زحل مث����ل تيت����ان واإن�صيالدو�س، 

التي ميكن اأن تكون �صاحلة للحياة.

لديه  الفلب��ن  رئي���س 
عقدة مع الن�ضاء

ك�صفت جو�صلني، اأخ����ت الرئي�س الفلبيني 
رودريغ����و دوتريت����ي، عن “عق����دة” يعاين منها 
اأخوه����ا، لت�صل����ط بذلك الأ�صواء م����ن جديد على 
الرئي�����س ال����ذي اأث����ارت ت�رشيحات����ه الكث����ري من 
اجل����دل يف الآون����ة الأخ����رية. وقال����ت جو�صلني، 
امل����راأة التي رمبا عرفت اأخيها الرئي�س اأكرث من 
اأي امراأة اأخ����رى، يف مقابلة مع رويرتز “الرئي�س 
الفلبين����ي لديه م�صكلة م����ع الن�صاء”. واأ�صافت: 
“اإن����ه �صوفين����ي... اإن اختلفت معه ام����راأة، اأثار 
ذلك حفيظت����ه ب�صدة”. وذكرت جو�صلني اأ�صماء 
ع����دد من منتق����دات دوتريت����ي، ومنه����ا نائبته، 
وم�رشعة بارزة يف جمل�س ال�صيوخ تقبع يف ال�صجن 

حاليا، ورئي�صة املحكمة العليا.
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�ضينية تطبخ دجاجة على طاولة العمل
اأثبت����ت ام����راأة �صينية اأن وجب����ة الغذاء خالل اأيام العم����ل، قد يكون لها طعم اآخ����ر، وذلك بعد اأن 
اأقدم����ت على جتربة فريدة م����ن نوعها، وقامت بطهي دجاجة كاملة على �صط����ح مكتبها بطريقة غري 
تقليدية. ووفقا ل�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، قامت موظفة )22 عاما(، وتدعى ياه، با�صتخدام 
الأدوات املكتبي����ة لإمتام عملية الطهي يف ت�صنغدو، حيث قامت بتقطيع اخل�رشاوات بوا�صطة بطاقة 

الئتمان.
ث����م قام����ت بو�صح كي�س من البال�صتيك ف����وق راأ�صها خالل تقطيع الب�صل، فيم����ا اأظهر الفيديو 

الذي قامت بت�صجيله خالل عملية الطهي كيفية جتهيزها وح�صوها الدجاجة قبل طبخها.

جرفت الأمواج التي ت�صبب بها اإع�صار هاريف الذي �رشب ولية تك�صا�س الأمريكية، 
خملوق���ا بحريا �صخم���ا غريبا من نوعه اإلى �صواطئ الولي���ة، ح�صب ما ذكرت و�صائل 
اإع���الم غربية. ونقلت �صحيفة “ال�صن” الربيطانية عن علماء اأمريكيني قولهم اإنهم 
عرثوا على احليوان نافقا على �صاطئ يف مدينة تك�صا�س، بعد انح�صار الإع�صار نهاية 
اأغ�صط����س املا�ص���ي. ول ميتلك العلم���اء اأدنى فكرة عن املخل���وق الغريب مع وجود 
بع�س الفر�صيات التي تقول اإنه ثعبان البحر ال�صخم الذي تداولت مواقع التوا�صل 

الجتماعي �صورته بعدما ن�رشتها نا�صطة يف جمال البيئة.
وقال���ت النا�صطة بريتي دي�صاي “خرجت مع اآخرين اإلى �صاطئ تك�صا�س لتقييم 
الأ����رشار التي خلفها الإع�ص���ار”، وهناك لحظت وجود خملوق غري���ب ف�صارعت اإلى 

القرتاب منه وتبيان حقيقته.
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ال�ضباط” تدفع  “�ضيلفي 
اأمريكيات لطلب االعتقال

لق���ت ال�رشط���ة الأمريكية يف ولية فلوري���دا املنكوب���ة بالإع�صار “اإرم���ا” اهتماما ل�صبب 
غريب؛ اإذ انت�رشت �صورة 3 �ضباط و�ضيمني ب�ضكل كبر يف �ضبكات �لتو��ضل.

وح�صدت ال�صورة التي ن�رشت الأحد، نحو 174 األف تعليق و265 األف م�صاركة ونحو ن�صف 
مليون اإعجاب. ون�رشت ال�صورة يف احل�صاب الر�صمي ل�رشطة مدينة غينزفيل مع تعليق جاء فيه 
“نوردم���ان، وهاميل ورينغرينغ، جزء من طاقم العم���ل يف املناوبة الليلية. ي�صتعدون لبع�س 
العمل اإرما”. وتركزت �لتعليقات على �لإعجاب بو�ضامة �ل�ضباط، وذهبت بع�ض �ل�ضيد�ت �إلى 

�ملطالبة باعتقالهن على �أيدي هوؤلء �ل�ضباط.
ودفع���ت ه���ذه التعليقات ال�رشطة اإل���ى اإ�صدار بيان ذكرت فيه ا�ص���م الوحدة التي يعمل 
فيها �ل�ضباط �لثالثة، د�عية �ملو�طنات �إلى عدم �لت�ضال برقم 911 لطلب دعم هذه الوحدة 

اإل يف حالة ال�رشورة الق�صوى، نظرا لن�صغالها باأعمال الطوارئ الناجمة عن الإع�صار.

عار�ضة اأزياء مديرة اإعالم ترامب

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

�لروبوت يومي يقود لوكا �أورك�سرت� فيلهارمونيك �ملو�سيقار �أندريا بوت�سيلي مب�سرح فريدي يف بيز�، �إيطاليا )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

حالة 
الطقس

الطق�س حار و رطب يف وقت لحق مع 
فر�صة لت�صكل �صباب خفيف يف بع�س 

املناطق عند ال�صباح الباكر.

الرياح متقلبة الجتاه 
من 5 اإلى 10 عقد.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني.
درجة احلرارة العظمى 41، وال�صغرى 28 

درجة مئوية.

حل���ت عار�صة اأزي���اء �صابقة حمل امل����رشيف اأنط���وين �صكاراموت�صي ب�صفة املدي���ر الإعالمي للبيت 
الأبي����س. وتول���ت هوب هيك����س، البالغة من العم���ر 28 عاما، ر�صمي���ا مهمات املدي���ر الإعالمي للبيت 
الأبي����س، بعد اأن كانت ت�صغل ه���ذا املن�صب بالوكالة منذ اإقالة �صكاراموت�ص���ي، الذي بقي يف من�صبه 
ل�10 اأيام فقط. وجتدر الإ�صارة اإلى اأنها رابع موظف ُيعنينّ يف هذا املن�صب منذ تويل الرئي�س الأمريكي 

مقاليد ال�صلطة يف البالد يف يناير املا�صي.
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