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عثمان �شريف نائًبا 
لرئي�س “العمل” العربية 

�نتخ���ب موؤمت���ر منظمة �لعم���ل �لعربي���ة هيئة 
رئا�س���ة جدي���دة ملجل����س �إد�رة �ملنظم���ة، و�خت���ار 
�الجتماع���ي  و�ل�س���وؤون  �لعم���ل  وزي���ر  �ملوؤمت���رون 
بجمهوري���ة �لعر�ق حمم���د �سياع �ل�س���ود�ين رئي�ًسا 
ملجل����س �الإد�رة. و�نتخب �ملوؤمت���رون رجل �الأعمال 

�لبحرين���ي �لنائ���ب �الأ�سبق عثم���ان �رصيف 
نائًبا للرئي�س عن �أ�سحاب �لعمال.

 

وحد�ته���م  مفاتي���ح  ت�سلمه���م  رغ���م 
�ل�سكني���ة مب����رصوع توبلي �الإ�س���كاين مايو 
�ملا�سي، ما ز�لت نحو 40 عائلة م�ستفيدة 
من ه���ذ� �مل����رصوع يف �نتظار ح���ل �لوز�رة 
مل�سكلة تاأخ���ر تركيب ع���د�د�ت �لكهرباء 

ملنازلهم.
ونا�س���دت �لعو�ئل �مل�ستفيدة رئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 

ب���ن �سلم���ان �آل خليفة �إ�س���د�ر توجيهات 
�سم���وه �لكرمي���ة للمعني���ن؛ للإ����رص�ع يف 

تركيب عد�د�ت �لكهرباء للم�رصوع.
وز�ر عدد من ملك تلك �لوحد�ت مقر 
�سحيفة “�لب���لد” للحديث عن م�سكلتهم 
وز�رة  �أق�س���ام  تتقاذفه���ا  ظل���ت  �لت���ي 
�الإ�س���كان من���ذ ت�سلمهم �لوح���د�ت وحتى 
�الآن، دون �لو�س���ول �إلى نتيج���ة تذكر، �أو 
معرف���ة الأ�سب���اب تاأخر تركي���ب �لعد�د�ت 

ملنازلهم وفقا الأقو�لهم.

منا�شدة لرئي�س الوزراء: 40 عائلة بال كهرباء بـ “توبلي الإ�شكاين”

• مرت 5 �أ�سهر على ت�سليم �لبيوت ومل يتم تركيب عد�د�ت �لكهرباء	

• مايز�ل �أهايل �سرتة بانتظار تطوير �ل�سوق �ملركزي رغم مرور 6 �سنو�ت على ر�سد ميز�نية �لتطوير 	
�لتي بلغت 1.8 مليون دينار )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(

ر�شد ا�شتقدام خادمات اإفريقيات دون ترخي�س ا�شت�شهاد رجلي اأمن واإ�شابة 3 يف هجوم بجدة

ر�س���دت “�لب���لد” مبعي���ة جمعي���ة �لبحرين 
ملكاتب �ال�ستقد�م وفود �لعديد من خدم �ملنازل 
بطريقة غري قانونية ع���ر مطار �لبحرين �لدويل، 
وبين���ت �مل�ساهد وجود عدد م���ن �الإفريقيات يف 
��ستقب���ال ع���دد من �لعمال���ة من بل���د�ن �إفريقيا 
�أي�ًس���ا. وق�سدت “�لبلد” �إح���دى �الإفريقيات يف 
�ملط���ار عرفت نف�سه���ا باأنها )�سم�س���ارة(، ولكن 
من دون رخ�سة وت�ستطيع توفري �خلدم و�لعمالة 

م���ن بل���د�ن �إفريقيا باأ�سع���ار ت���رت�وح بن 300 
�إل���ى 450 دينار� فق���ط، بينما ت�ستق���دم مكاتب 
�خل���دم �لر�سمي���ة يف �ململكة ه���ذه �لعمالة مببلغ 
يرت�وح بن 600 �إل���ى 800 دينار. رئي�س جمعية 
�لبحري���ن ملكات���ب �ال�ستق���د�م عقي���ل �ملحاري 
�أك���د ل� “�لبلد” �أن م�سكل���ة ��ستقد�م �لعمالة من 
�إفريقيا بطريقة غري قانونية منت�رصة ب�سكل كبري، 
و�أن �أكرث من 130 مكتب���ا و�رصكة ��ستقد�م عمالة 
ي�ستغيث���ون من �ل�سما�رصة، و�أنه البد من و�سع حد 

للتجارة باخلدم �الإفريقيات.

دب���ي - �لعربية.نت: �أعل���ن �ملتحدث �الأمني 
لوز�رة �لد�خلي���ة �ل�سعودية، عن ��ست�سهاد رجلي 
�أم���ن �إث���ر تعر����س نقطة حر��س���ة خارجي���ة تابعة 

للحر�س �مللكي بجدة الإطلق نار.
و�أو�س���ح �أن نقط���ة حر��س���ة خارجي���ة تابع���ة 
للحر�س �مللك���ي �ملوجودة �أم���ام �لبو�بة �لغربية 
لق����رص �ل�سلم مبدينة جدة، تعر�س���ت الإطلق نار 
م���ن �سخ����س ترجل من �سي���ارة يقوده���ا من نوع 

“هيوند�ي”.
و�أ�س���اف: مت �لتعام���ل مع���ه عل���ى �لفور من 

قب���ل رج���ال �حلر�س �مللك���ي، وفق م���ا يقت�سيه 
�ملوق���ف مما نت���ج عنه مقتله يف �حل���ال، كما نتج 
عن ذلك ��ست�سهاد كل من وكيل رقيب حماد بن 
�سلح �ملطريي، و�جلندي �أول عبد�هلل بن في�سل 

�ل�سبيعي، و�إ�سابة 3 �آخرين.
و�أف���اد �ملتحدث �الأمني �أن���ه �ت�سح �أن منفذ 
�لهجوم يدعى من�سور بن ح�سن بن علي �آل فهيد 
�لعام���ري )�سع���ودي( ويبلغ من �لعم���ر 28 عاماً، 
و�سبط بحوزت���ه باالإ�سافة لل�س���لح �لر�سا�س من 

8نوع كل�سنيكوف، 3 قنابل حارقة )مولوتوف(.

• �أطفال يحملون �ل�سلح يف جتمع للحوثين ب�سنعاء يونيو 2017 )غيتي(	

الأمم املتحدة باليمن... م�شادر كاذبة وتخاذل م�شتمر
�أبوظبي - �س���كاي نيوز عربي���ة: ف�سلت منظمة 
�الأمم �ملتح���دة يف �ل�سنو�ت �ل�ست �ملا�سية يف وقف 
�لعن���ف و�لفو�س���ى باملنطقة �لعربي���ة، حيث عملت 
على قلب �حلقائق ون�رص معلومات م�سللة كان �آخرها 
�لف�سيحة �ملتمثلة بتقرير “غري دقيق وم�سلل” عن 

�لتحالف �لعربي �لد�عم لل�رصعية يف �ليمن.
بقي���ادة  �أطل���ق  �ل���ذي  �لعرب���ي  و�لتحال���ف    
�ل�سعودية بن���اء على طلب من �إد�رة �لرئي�س �ليمني 
عب���د ربه من�س���ور هادي، ج���اء نتيجة حتمي���ة لف�سل 
�الأمم �ملتح���دة متمثلة مبندوبها جم���ال بنعمر �لذي 
�تخ���ذ موقفا منح���از� ومتخ���اذال �أمام �نق���لب قو�ت 
�سالح وميلي�سيات �حلوثي عل���ى �ل�رصعية يف �ليمن. 
وف�س���ل �الأمن �لعام للمنظمة �أنطونيو غوتريي�س يف 
�إد�رة �الأزمة �ليمنية وغريها من �مللفات �ل�ساخنة يف 

�ملنطقة، مما عزز �ل�سورة �ملهزوزة للمنظمة 
14�لتي باتت مثار تهكم.
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 �شوق �شرتة... “تراخي”

بتول داداباي: العمل اجلماعي ي�صقل 
املوهبة ومينح اجلراأة

 ح�صني خليل لـ”$”: اأطمح لإيجاد �صوق 
للعربات الغذائية املتنقلة يف البحرين
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النجمة بطاًل لكاأ�س ال�صوبر 
البحريني الإماراتي لكرة اليد 

البالد سبورت
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زيادة ميزانية الأدوية 15 مليون دينار
العاهل يفتتح دور النعقاد الرابع اليومللفرتة املتبقية من ال�صنة املالية... رئي�س الوزراء يوّجه:

�ملنام���ة - بنا: وّجه رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة، �إلى زي���ادة �عتم���اد�ت ميز�نية وز�رة 
�ل�سح���ة يف �مليز�ني���ة �لعامة للدول���ة للفرتة 
�ملتبقية من �ل�سنة �ملالية 2017، يف حدود 15 
مليون دينار، يتم تخ�سي�سها لتغطية نفقات 
توفري �أدوية وم�ستلزمات طبية للم�ست�سفيات 

�لعامة و�ملر�كز �ل�سحية �لتابعة للوز�رة.
�ملتابع���ة  �إط���ار  يف  �لتوجي���ه  وياأت���ي 
�مل�ستم���رة ل�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي�س 
�ل���وزر�ء ملتطلبات �لقطاع �ل�سحي يف �ململكة 
و�الطمئنان على توفري �الأدوية و�مل�ستلزمات 

و�خلدم���ات �لطبي���ة �للزمة الأد�ء ه���ذ� �لقطاع 
ملهامه على �لوجه �الأكمل.

و�أكدت وزيرة �ل�سحة فائقة �ل�سالح �أنها 
ف���ور تلق���ي �لتوجي���ه �ل�سامي قام���ت بتوجيه 
�مل�سوؤول���ن و�ملعني���ن بال���وز�رة م���ن �أج���ل 
متابعة �الأمور �مللحة و�ملتعلقة بنفقات توفري 
�الأدوية و�مل�ستلزم���ات �لطبية للم�ست�سفيات 
�لعام���ة و�ملر�ك���ز �ل�سحي���ة �لتابعة لل���وز�رة، 
���ا �الإجر�ء�ت  مبين���ة �أنها �س���وف تتابع �سخ�سيًّ
�ملتبعة حي���ال هذ� �ملو�س���وع ل�سمان توفري 

للمر�س���ى  �مل�ستلزم���ات  جمي���ع 
و�ملر�جعن ملر�فق وز�رة �ل�سحة.

�ملنام���ة - بن���ا: يتف�س���ل عاه���ل �لبلد 
�ساح���ب �جلللة �ملل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليف���ة في�سم���ل برعايت���ه �لكرمي���ة �لي���وم 
�فتت���اح دور �النعق���اد �لر�ب���ع م���ن �لف�سل 
�لت�رصيعي �لر�بع ملجل�سي �ل�سورى و�لنو�ب.

و�سيوجه جللة �مللك كلمة �سامية بهذه 
�ملنا�سبة.

و�أك���د ع���دد م���ن �لن���و�ب يف ت�رصيحات 
لوكال���ة �أنب���اء �لبحري���ن )بن���ا( �أن �لتجرب���ة 
�لدميقر�طي���ة �لتي تعي�سه���ا �لبحرين، منذ 
�نط���لق �مل����رصوع �الإ�سلح���ي جللل���ة �مللك 
حقق���ت �لكثري م���ن �ملكت�سب���ات للمو�طن، 
من خلل م���ا قدمته من قو�ن���ن وت�رصيعات 
�ساهم���ت يف تعزي���ز حلمة �لوط���ن و�حلفاظ 
على �الأم���ن و�ال�ستق���ر�ر، وتعزي���ز مكا�سب 

�ملو�طن.

النقد  دينار  مليون   678.1
املتداول يف اأغ�صط�س

بل���غ جمم���وع �لنق���د �ملت���د�ول يف �لبحري���ن يف 
�أغ�سط����س 2017 نحو 678.1 مليون دينار، مقارنة ب� 
662.1 ملي���ون دينار نهاية يولي���و �ملا�سي، حمققا 
منو� بن�سبة 2.41 %، وذلك وفقا الأحدث �الإح�ساء�ت 
�مل�رصفية �لتابعة مل�رصف �لبحرين �ملركزي. فيما بلغ 
جمم���وع �أور�ق �لنقد �ملت���د�ول يف �أغ�سط�س �ملا�سي 
657.4 ملي���ون دينار، وكان قد �سجل 641.6 مليون 

دينار يف يوليو 2017.

زينب العكري

2• •�سمو رئي�س �لوزر�ء	 جللة �مللك	

علوي املو�سوي

حمرر ال�سوؤون املحلية

�سيد علي املحافظة
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مجلس الرئيس... 

بلد المليون نخلة
هو بعينه جمل�س الرئي�س الوالد، اإنه 
القب���ة ال�شخية التي يتم حت���ت منارتها 
حوارات ومناق�شات و�شفحات �شوف لن 
يجد التاري���خ اأن�شع منها لي�شيفها اإلى 
رزنام���ة احلدث املتاألق يف دنيا البحرين 

املعا�رصة.
بلد املليون نخل���ة، واآالف الوظائف 
الت���ي توفره���ا، وال���رزق احل���الل الذي 
ينع���م به اهلل جل وعال عل���ى اأبناء الوطن 
املخل�ش���ن، كل ذلك كان على املن�شة 
املبارك���ة الت���ي ا�شته���ل به���ا رئي����س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري 
خليف���ة ب���ن �شلم���ان حفظ���ه اهلل ورعاه 
حديث���ه اإلين���ا ي���وم االأح���د املا�شي، مل 
يك���ن اخليال وح���ده ه���و امل�شيطر على 
دروب الذكريات، حيث الواقع املتجلي 
وال���روة التي تو�ش���ك اأن تكون نا�شبة 
ه���ي التي حرك���ت ال�شاكن م���ن طموح، 
والثب���ات يف املتح���والت واملتغ���ريات، 
هي الت���ي دفعت الرئي����س القائد لكي 
يحل���م معنا بعودة وط���ن املليون نخلة، 
اإنه���ا تربتن���ا وهي طينتنا وه���ي ثروتنا 
البحرينية اخلال�ش���ة، كيف ُنحيي م�رصوع 

النخلة من االأ�شا�س؟
وهل ميك���ن اأن ننطلق نح���و م�رصوع 

الع�رصة مالين نخلة؟
رمبا، حي���ث االإهمال ل���روة تو�شك 
على الن�شوب وحي���ث االأرقام الر�شمية 
قد ال تب�رص اأن���ه قد يكون حتت اأيدينا ما 
ال يزيد عن ربع مليون نخلة فقط، هناك 
ي�شب���ح للم�رصوع جدواه، وي�شبح للخيال 
االأب���وي ال�شام���ي واقع���ه، لق���د اأو�شى 
�شم���وه بع���ودة ال���روح لوط���ن املليون 
نخل���ة، وبالتاأكي���د كان ال�ش���وت وا�شالً 
لكل حمب اأن يك���ون للمملكة �شناعتها 
الوطني���ة اخلال�ش���ة وثروته���ا الزراعية 
الدائمة، لذلك مل يك���ن �شعباً اأن يكون 
مل�رصوع االأب الرئي�س وجاهته وجتلياته، 
اأن يك���ون للمطل���ب التنم���وي حق���ه يف 
التعب���ري عن مكنونه والتفك���ر يف اآليات 

الو�شول.
لدينا الكثري من ال���روات املوؤهلة 
لقي���ام �شناعات وطنية متقدمة، الإقامة 
����رصوح زراعية و�شناعي���ة وخدمية تعزز 
مكانة البحرين وت�شاع���ف قدرتها على 
التمي���ز داخل حميطه���ا االإقليمي وعلى 

االمتداد من ت�شاري�س العامل الف�شيح.
املعلوم���ات االأولي���ة تفت���ح الب���اب 
م�رصع���اً ل�شناع���ة نخي���ل فارق���ة، لقي���م 
ت�شويقي���ة واإنتاجي���ة جدي���دة، ولثقافة 

تنموية متنوعة ال تغرب عنها ال�شم�س.
العلماء يتحدثون عن �شوب النخيل 
والف���الح البحرين���ي االأ�شي���ل يتح���دث 
ع���ن من���اخ اأنبت���ت تربت���ه ملي���ون نخلة 
عل���ى امل���دى م���ن التاريخ، لذل���ك فاإن 
ال�شوبة الطبيعي���ة الإنتاج املليون نخلة 
قد حبا به���ا اهلل البحرين لتكون مبنزلة 
املقدم���ة احليوية لزراع���ات و�شناعات 
تنموي���ة اأخ���رى، اإن ح���رارة اجل���و ورمبا 
رطوب���ة املناح قد ين�ش���ج الرطب فيها 
وال ين�ش���ج يف غريها من مناخات، بل اإن 
االأن���واع الفاخرة من اإنتاج النخيل والتي 
منحن���ا العزيز القدير اإياه���ا وميزنا بها، 
�شوف جتلب لنا من اخلري اأكر مما تاأتي 
اإلينا ب���االأرق واملل���ل وم�شاعب احلياة، 
فق���ط نحن ال نحتاج �شوى اإلى التاأمل يف 
دعوة االأب الرئي����س، عودة مليون نخلة 

اإلى بلد املليون نخلة، ومل ال؟

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

رئي�س الوزراء يوّجه لزيادة ميزانية الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
بحدود 15 مليون دينار

املنام���ة- بن���ا: وّج���ه رئي����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة، اإلى زي���ادة اعتمادات 
ميزانية وزارة ال�شح���ة يف امليزانية العامة 
للدول���ة للفرتة املتبقية من ال�شنة املالية 
2017، يف ح���دود 15 ملي���ون دين���ار، يتم 
تخ�شي�شها لتغطي���ة نفقات توفري اأدوية 
وم�شتلزم���ات طبي���ة للم�شت�شفيات العامة 

واملراكز ال�شحية التابعة للوزارة.
وياأت���ي هذا التوجي���ه يف اإطار املتابعة 
امل�شتمرة ل�شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء ملتطلب���ات القط���اع ال�شح���ي يف 
اململك���ة واالطمئنان على توف���ري االأدوية 
وامل�شتلزم���ات واخلدم���ات الطبية الالزمة 
الأداء ه���ذا القط���اع ملهام���ه عل���ى الوج���ه 
االأكم���ل. وبه���ذه املنا�شب���ة، اأعربت وزيرة 

ال�شح���ة فائقة ال�شالح ع���ن عميق �شكرها 
وتقديرها لهذا التوجي���ه ال�شامي من لدن 
�شاح���ب ال�شمو رئي����س ال���وزراء، وقدرت 
االأمر الكرمي ال���ذي يج�ّشد ويعك�س اهتمام 
���ا للق�شايا امللحة  ومتابع���ة �شموه �شخ�شيًّ
واالإن�شانية الت���ي مت�س املواطن البحريني 
واالإج���راءات  اجلوان���ب  يف  ���ا  وخ�شو�شً
املتعلق���ة بال�شح���ة واالإن�ش���ان، وه���و اأمر 
لي����س بغريب على �شموه، فهو الذي يهتم 
بكل اأم���ور وق�شايا املجتم���ع ويوجه دائًما 

لتحقيق تطلعاته.
تلق���ي  ف���ور  اأنه���ا  الوزي���رة  واأك���دت 
التوجيه ال�شامي قامت بتوجيه امل�شوؤولن 
واملعنين بالوزارة من اأجل متابعة االأمور 
امللحة واملتعلقة بنفق���ات توفري االأدوية 
للم�شت�شفي���ات  الطبي���ة  وامل�شتلزم���ات 

العامة واملراك���ز ال�شحية التابعة للوزارة، 
ا االإجراءات  مبينة اأنها �شوف تتابع �شخ�شيًّ
املتبعة حيال هذا املو�شوع ل�شمان توفري 
جميع امل�شتلزم���ات للمر�شى واملراجعن 

ملرافق وزارة ال�شحة.
واأ�ش���ارت ال�شال���ح اإلى زي���ادة الطلب 
على خدمات القط���اع ال�شحي يف اململكة، 
االأم���ر ال���ذي ي�شتدعي تق���دمي املزيد من 
الت�شهي���الت وتوف���ري كاف���ة االحتياج���ات 
عل���ى  للمرتددي���ن  وامل�شتلزم���ات 
ال�شحية، موؤكدًة  امل�شت�شفيات واملراك���ز 
حر����س الوزارة عل���ى التن�شي���ق والتعاون 
م���ع اجلهات املعني���ة يف اململك���ة لرتجمة 
جع���ل  يف  الر�شي���دة  القي���ادة  توجيه���ات 
االأولوي���ة للخدم���ات املقدم���ة يف القط���اع 

•ال�شحي. �شمو رئي�س الوزراء	

���ا للق�شاي���ا االإن�شانية  ال�شال���ح: نق���ّدر االأم���ر الك���رمي ومتابع���ة �شم���وه �شخ�شيًّ

ت���ب���ع���ات م���ال���ي���ة ���ش��ي��ت��ح��م��ل��ه��ا امل�������الك ل���ت���اأخ���ر ت���رك���ي���ب ال�����ع�����دادات

40 عائـلة بـال كهربـاء فـي “توبلـي الإ�سكانــي”

توجيهات رئي�س الوزراء تعك�س اهتمام احلكومة بالتنمية

�سمّوه يولـي امللـف الإ�سكانـي اأهميـة ق�سـوى

مرور 5 اأ�شهر على ت�شليم البيوت... واالأهايل ينا�شدون رئي�س الوزراء التوجيه حلل م�شكلتهم

رحب بزيارة حميدان ملنطقتي احلورة والق�شيبية... الع�شومي:

لتلبية الطلبات القدمية الأهايل �شلماباد يف “الرملي”... اآل رحمة: 

رغم ت�شلمهم مفاتيح وحداتهم ال�شكنية 
مب����رصوع توبل���ي االإ�ش���كاين ماي���و املا�ش���ي، 
م���ا زالت نح���و 40 عائل���ة م�شتفي���دة من هذا 
امل����رصوع يف انتظار حل ال���وزارة مل�شكلة تاأخر 
تركيب عدادات الكهرباء ملنازلهم. ونا�شدت 
العوائ���ل امل�شتفيدة رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة اإ�ش���دار توجيه���ات �شم���وه الكرمي���ة 
ع���دادات  تركي���ب  يف  لالإ����رصاع  للمعني���ن؛ 

الكهرباء للم�رصوع.
وزار ع���دد م���ن م���الك تلك الوح���دات مقر 
�شحيفة “البالد” للحديث عن م�شكلتهم التي 
ظل���ت تتقاذفه���ا اأق�ش���ام وزارة االإ�شكان منذ 
ت�شلمهم الوحدات وحت���ى االآن، دون الو�شول 
اإل���ى نتيج���ة تذك���ر، اأو معرف���ة الأ�شب���اب تاأخر 

تركيب العدادات ملنازلهم وفقا الأقوالهم.
وذكر امل���الك اأن جميع املن���ازل املحيطة 
به���م مت تركي���ب عداداتها يف اأوق���ات الحقة، 
ما ع���دا منازلهم الواقعة عل���ى طريقي 1157 
و1158؛ نظرا الختالف املقاول املتويل مهمة 

اإجناز وحداتهم عن باقي الوحدات.
ورجح���وا اأن يك���ون �شب���ب تاأخ���ر تركي���ب 
العدادات ملنازلهم، وجود خالفات بن الوزارة 
واملقاول، اإذ اإن الوزارة دفعت للمقاول جميع 
م�شتحقات���ه م�شبق���ا، اإال اأنه يف االأثن���اء تعر�س 

ل�شعوبات مالية اأدت اإل���ى اإفال�شه قبل اإمتام 
عمله. ولفتوا اإل���ى اأن البنية التحتية للمنطقة 
جاه���زة، ومتدي���دات الكهرب���اء موج���ودة، واأن 
امل�شكل���ة ال تتعدى م�شاأل���ة تركيب العدادات 
فقط، م�شتغربن مماطلة الوزارة يف اال�شتجابة 

اإلى هذا الطلب.
وع���روا ع���ن ع���دم رغبته���م ب���اأن يكونوا 
�شحية لتل���ك اخلالف���ات؛ وذلك ب���اأن تتعاقد 
ال���وزارة مع مقاول اآخر الإجناز هذه املهمة، اإلى 
حن معاجلته���ا مل�شكلتها مع ذل���ك املقاول.  

ونوهوا اإلى ال�شعوب���ات املالية املرتتبة على 
تاأخر تركي���ب تلك العدادات، م���ن حيث قطع 
عالوة ال�سكن عنهم، ودفعهم اأق�ساط الوحدات 
اجلدي���دة، اإلى جانب دفعهم اإيجارات �شققهم 

التي يقطنونها حاليا.
ومل تقت����رص تبعات تاأخر تركيب العدادات 
على مالكها فقط، بل تعدت ذلك اإلى اأهاليهم، 
اإذ يذك���ر اأحدهم اأن �شقيقه ب���ادر للزواج على 
اعتب���ار اأنه �شياأخذ مكانه يف املنزل، اإال اأن عدم 
انتقاله اإلى املنزل اجلديد اأوقع اأخاه يف ورطة 

غ���ري متوقعة، ف�شال عن ع���دم تبدل عناوينهم 
ال�شكنية مم���ا �شيرتتب عليه تب���دل مراكزهم 

ال�شحية، ومدار�س اأبنائهم وغريها. 
اإل���ى اأن م����رصوع توبل���ي  جت���در االإ�ش���ارة 
االإ�ش���كاين يتك���ون م���ن 246 وح���دة �شكنية، 
م�شممة وفقا لنم���وذج D11 من مناذج وزارة 

االإ�شكان. 
وزارت عد�ش���ة “الب���الد” م����رصوع اإ�ش���كان 
توبل���ي، والتقطت �ش���وراً حية لتل���ك املنازل 

و�شناديق العدادات فيها.

الق�شيبي���ة - جمل�س النواب: اأثنى النائب 
عادل الع�شومي، بزي���ارة وزير العمل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان ملنطق���ة احلورة 
االأه���ايل  لطلب���ات  واال�شتم���اع  والق�شيبي���ة، 
اخلا�ش���ة بالتوظي���ف واملالحظ���ات اخلا�ش���ة 
بال���وزارة، والتي ج���اءت تنفي���ًذا للتوجيهات 
الكرمية لرئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة بالتوا�شل 
م���ع املواطن���ن والتع���رف عل���ى احتياجاتهم 
االحتياج���ات  بينه���ا  وم���ن  املنطقت���ن،  يف 

االجتماعية.
واأك���د الع�شوم���ي: “اأن توجيه���ات �شموه 
تاأكد م���ا توليه احلكومة الر�شي���دة من اهتمام 
لالإن�ش���ان  وامل�شتدام���ة  ال�شامل���ة  بالتنمي���ة 

البحرين���ي يف �شتى املج���االت، وعل���ى راأ�شها 
ا واخلدمي عموًما”.  القطاع االجتماعي خ�شو�شً
واأ�ش���اد الع�شوم���ي با�شتجاب���ة وزي���ر العم���ل 
لتوجيهات �شم���و رئي�س الوزراء بزيارة منطقة 
احلورة والق�شيبية، و�شع���ة �شدره باال�شتماع 
وطلب���ات  واملقرتح���ات  املالحظ���ات  جلمي���ع 
التوظي���ف الت���ي تق���دم به���ا اأه���ايل املنطقة 

يف الزي���ارة. واأ�ش���اد النائب بجه���ود الوزير يف 
تطوير منطقة احل���ورة والق�شيبية وامل�شاريع 
التنموي���ة الت���ي نفذت فيه���ا موؤخ���ًرا واأهمها 
افتت���اح مرك���ز جدي���د للتوظي���ف والتدري���ب 
مبحافظة العا�شمة، وتنظيمها موؤخًرا ملعر�س 
التوظي���ف العام يف خمتلف القطاعات املهنية 

وباأجور منا�شبة الأهايل العا�شمة.

الق�شيبية - جمل�س النواب: اأ�شاد النائب 
غ���ازي اآل رحمة ب�رصوع وزارة االإ�شكان يف تنفيذ 
توجيه���ات رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة فيما 
يتعّل���ق مبتابعة احتياجات قري���ة �شلماباد من 

اخلدمات االإ�شكاني���ة وتلبية الطلبات القدمية 
منها يف م�رصوع “الرملي”. ونّوه اآل رحمة اإلى اأن 
الوزارة قام���ت خالل االأيام املا�شية باالت�شال 
الأ�شحاب الطلبات القدمي���ة يف قرية �شلماباد 
الإبالغه���م با�شتحقاقه���م لوح���دات �شكنية يف 

م����رصوع الرمل���ي ال�شكني، وهو امل����رصوع الذي 
يجاور القرية. 

وتقّدم النائب بال�شكر اإلى �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء على توجيهاته ال�شديدة 
مبتابعة االحتياج���ات ال�شكنية لقرية �شلماباد 

وتلبيتها، م�شيًدا مبا يحظى به امللف االإ�شكاين 
من اأهمية ق�شوى لدى �شمّوه، وبدعم وموؤازرة 
م���ن ويل العه���د النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة.

�سيد علي املحافظة

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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ال تكييف وال حمامات وال كهرباء... 
وم�صري 1.8 مليون دينار جمهول

“البلديات” مرتاخية يف تطوير �صوق �صرتة ... الع�صفور لـ “$”:

مايـــزال اأهايل �صرتة بانتظار تطوير ال�صوق 
املركـــزي رغـــم مـــرور 6 �صنـــوات علـــى ر�صـــد 
ميزانيـــة التطوير التي بلغت 1.8 مليون دينار، 
ح�صـــب مـــا يحتاجه تطويـــر ال�صوق مـــن مرافق، 
فيمـــا الباعـــة يف ال�صـــوق ذاقوا مـــرارة االنتظار 
وهم يطالبون بتطوير ال�صوق ومدها بالكهرباء، 
حيث التقطت عد�صة “البـــاد” احلركة اليومية 

لل�صوق وفو�صى الفر�صات.
و�ـــرح النائب جميد الع�صفـــور لـ “الباد” 
باأن �صوق �صرتة املركزي بحاجة لتطوير �صامل، 
وذلـــك ملا يعانيه اأ�صحاب الفر�صات بداخله عن 
عدم وجـــود خدمات مبرافق ال�صوق من تكييف، 

ودورات مياه متهالكة وقدمية، باالإ�صافة لعدم 
وجود كهرباء لكافة الفر�صات.

واأ�صـــاف اأن ال�صـــوق بحاجـــة اإلـــى ت�صميم 
معماري يت�صمن واجهـــة جديدة وتوزيع اأن�صطة 
ال�صـــوق بحيـــث ي�صمـــل املبنى ن�صاطـــات البيع 
والفواكـــه  للخ�صـــار  ومتخ�ص�صـــة  املتفرقـــة 
واالأ�صماك واللحوم، ويجـــب اأن يكون هناك حل 

جذري الإعادة حيوية ال�صوق لتحميل الب�صائع.
وتابـــع: “اإن ال�صـــوق تعاين من عـــدم اإقبال 
كثيف وذلك لعدم وجود مواقف كافية، ما يوؤدي 

اإلى عزوف مرتادي ال�صوق من امل�صتهلكني”.
واأردف: اأن التاجـــر يقـــوم بدفع التزامه من 
اإيجـــار املحـــل للبلديـــة، ودفع اأجـــرة العاملني، 
ويف املقابل وزارة االأ�صغـــال و�صوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين ال تقوم بالتطوير الازم.
وكان الوزيـــر ال�صابـــق ل�صـــوؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراين جمعة الكعبي قد زار �صوق 
2012، وُر�صـــدت كلفـــة  �صـــرتة املركـــزي يف 
تطوير ال�صوق بنحـــو 1.8 مليون دينار وحددت 
فرتة تنفيذ امل�روع بحوايل عامني مق�صمة على 
مرحلتـــني، حيث من املزمـــع اأن ي�صمل التطوير 
�صـــوق لل�صمـــك واللحـــم ومواقـــف لل�صيـــارات 
ا  وحمـــات جتارية وخدمـــات، وموقًعـــا خم�ص�صًّ
لتحميـــل وتفريـــغ الب�صائع، باالإ�صافـــة اإلى اأنه 
�صيوفـــر 88 “فر�صة” وحمـــات موزعة كالتايل: 
16 يف �صـــوق ال�صمـــك، و8 يف �صوق اللحم، و26 
ا،  يف �صوق الفواكه واخل�روات، و38 حماً جتاريًّ

بجانب توفري 88 موقًفا لل�صيارات.

 مروة خمي�س

�صرتة تنتظر 
تطوير �صوقها 

املركزي

ر�صد 1.8 مليون 
دينار للتطوير  
منذ 6 �صنوات 

عزوف �صعبي عن 
الذهاب لل�صوق 

ب�صبب �صح 
“الباركات” ت�صوير- ر�صول احلجريي



 بداية، ما الذي دفعك لالتجاه لمثل هذا المشروع 
الجديد والجريء؟

 - بداأت الفكرة يف خميلتي قبل 6 اأ�شهر، عندما مت الرتخي�ص 
للعربات الغذائية املتنقلة يف البحرين، ول�شناعتها وبيعها، وعليه 
اجتهت لهذا امل�رشوع اجلميل، والذي اآمل اأن يقّدم الكثري واجلديد 
للبل���د، وبعرب���ات غذائي���ة جتاري���ة متنقل���ة، مبوا�شف���ات مميزة، 
وا�شتثنائي���ة، وباأ�شع���ار مبتناول الي���د، ومبزايا اآمن���ة تتنا�شب مع 
القوانني املعمول بها باململكة، �شواء على م�شتوى الدفاع املدين، 

اأو �رشوط وزارتي ال�صحة والتجارة. 
 

هل تصنع هذه العربات في البحرين؟

- اأح����رشت القوالب من اخلارج، وب���داأت اأ�شيف عليها املزايا 
املنا�شب���ة والتي تهم العاملني يف ه���ذا القطاع التجاري، مع توفري 
كل اخلدم���ات الالزم���ة والأ�شا�شية بها، مع تعزي���ز احلماية الوافية 

للم�شتخدمني، وملن معهم.
 

كم الوقت الالزم لتجهيزها؟

- تقريًب���ا 6 اأ�شابي���ع لل�شغ���رية، اأما الكبرية فتحت���اج لقرابة 
ال�شهري���ن، ويتخلل ذلك الكثري من العم���ل، من ت�شليك، و�شباغة، 

وت�شطيب، واإ�شافة القوالب العازلة، وغري ذلك.
 

هل تقدمون للزبون التجهيزات اإلضافية في حال 
الطلب؟ كالفريزر، الميكرويف، إلخ. 

ا بالعربة  - بكل تاأكيد، وهنالك م�شاحات وا�شعة لها، خ�شو�شً
الكبرية.

 
م��ا ال��ذي يمي��ز العرب��ة المتنقل��ة ع��ن الس��يارة 

المتنقلة؟ 

- اأنه���ا تك���ون �شغ���رية وخفيفة، وب���دون حم���رك، ول حتتاج 
ل�شيان���ة، با�شتثن���اء الأجهزة التي ت���زود بها، كم���ا اأن جّرها �شهل 
ا حيث تزود بلوحة من قبل  ومن اأي �شي���ارة، وت�شجيلها رخي�ص جدًّ
امل���رور، ولها �شجل جتاري ت�شنيفه 560 كعربة غذاء متنقلة، وهو 

م�رشوع حتفيزي للبحرينيني.
 

 هل تم بيع أي منها؟

 - وفقنا ببيع 3 قطع �شغرية حتى اللحظة، وهناك مفاو�شات 
لبيع قطعة كبرية.

 
ما أسعار البيع لكل عربة على حدة؟

 - العربة ال�شغرية ب�شعر 2800 دينار، والكبرية 4800 دينار.
 

هل ترى أن األسعار مناسبة؟

واملوا�شف���ات،  الت�شني���ع،  كلف���ة  م���ع  وتتنا�ش���ب  ا،  -ج���دًّ  
والوف���ورات املالي���ة قبال���ة اإق���دام �شاح���ب امل����رشوع لفتح ذات 
امل����رشوع يف حمل جتاري، ولك اأن تتخيل كلفة الإيجارات ال�شهرية، 

والر�شوم، وما اإلى ذلك.
 

ما المواصفات األساسية للعربتين؟

 - العرب���ة ال�شغ���رية تك���ون مب�شاح���ة مرتي���ن ون�شف، مبرت 
و�شبعني �شنتيم���رًتا، وبها حو�شان اثنان للغ�شي���ل، ورفان اثنان، 
ومكي���ف، ومنفذ لله���واء، وت�شطيبها بالكامل من م���ادة )ال�شتاين 
�شتيل(، بالإ�شافة اإلى تزويدها مبخرجني للكهرباء، وهو ما ميكن 
امل�شتخ���دم من ت�شغيله���ا باملوت���ور الكهربائي اخلارج���ي، اأو عن 

طريق الكهرباء العادية.
اأم���ا العربة الكبرية فهي جاهزة م���ن كل النواحي، ويتوفر بها 
اأحوا�ص للغ�شيل، ومكيف، واأماكن خم�ش�شة ملكائن الغاز، ورفوف 
اإ�شافي���ة، وم�شاح���ات وا�شع���ة لأجهزة الطب���خ املختلف���ة، وتكون 

مب�شاحة اأربعة اأمتار يف مرتين.
وكلتا العربتني م���زودة بطفايات للحريق، ناهيك اأن العربات 
م���زودة مبواد عازل���ة، ومبادة )الفايرب جال����ص(، بالإ�شافة ملادتي 

)الأ�شتيل(، و الأملنيوم.
 

وماذا عن صباغتها من الخارج؟

 - يتم �شباغته���ا باحرتافية ولكن بكلفة اإ�شافية على ح�شب 
طل���ب امل�شتخدم، ويت���م و�شع اللوغ���و وال�ش���ور املنا�شبة عليها 
وال�شعارات والبيانات التف�شيلية، بعد اأن يتم ر�شمها بالكمبيوتر 

وبدقة متناهية.
 

ما المشاريع الغذائية المناسبة لها؟

 - الوجب���ات �رشيع���ة التح�ش���ري، كال�شندويت�ش���ات، الربغ���ر، 
الكريب، الع�شائر، الكرك، ال�شباتي، ال�شمبو�شة، وما اإلى ذلك.

 
ما الجهات المخولة لعملها؟

 - البلدية، املرور، ال�شحة.
 

هل الترخيص سلس أم معقد؟

 - الرتخي����ص لعمله���ا يعتمد على املوق���ع والتوقيت، وعادة 
ما تكون الإج���راءات �شل�شلة يف البلدية وامل���رور، التعطل دائًما ما 

يكون يف ال�شحة.
 

وم��ا أكثر األماكن التي س��يكون هذا المش��روع 
نشًطا بها؟

 - ال���رب واأعن���ي يف مو�شم التخيي���م، ال�شواح���ل، ويف الأ�شواق 
املكتظة.

 
هل ل��دى الس��وق البحريني القابلي��ة لمثل هذه 

المشاريع؟

 - هناك اإقبال ملحوظ وجيد، ولقد �شبق ملن اأح�رش عربات من 
اخلارج وقام ببيعه���ا، واآخرون قاموا بت�شني���ع عربات �شبيهة ومت 
بيعها اأي�ًشا، وعني فلدي حر�ص باأن اأقدم هذه العربات مبوا�شفات 

قيا�شي���ة مميزة، تقّدم الراحة الكاملة والأم���ان للم�شتخدم، واإيجاد 
ال�ش���وق املتكامل واملوؤث���ر ملثل هذه العرب���ات يف البحرين م�رشوع 

�شيتحقق لكنه �شوف يحتاج لبع�ص الوقت.
 

ه��ل هنال��ك تج��ارب ف��ي المنطق��ة دفع��ت بك 
للحماس واإلقدام على المشروع؟

- نعم، يتواجد يف دبي، مدينة كاملة خم�ش�شة للعربات، ولها 
جمه���ور كبري من جمي���ع دول جمل�ص التعاون اخلليج���ي، اأ�شف اإلى 
اأنن���ي زرت الريا�ص، ووجدت ذات ال�شوق الن�ش���ط متواجًدا هناك، 
ولديه���م زبائ���ن كثريون م���ن البحري���ن، ويتواج���د ذات ال�شوق يف 

الكويت اأي�ًشا، والأمل باأن اأوجد �شوًقا �شبيهة لهم يف بلدي.
 

في الموس��م الحالي، كم تتوقع نسبة المبيعات 
منها على األقل؟ 

 - ع�رشون عربة على الأقل، ولدي تفاوؤل بذلك.
 

ه��ل المش��روع مقتصر عل��ى العرب��ات الغذائية 
فقط؟

 - ل ب���ل هناك تنوع بالطلبات، فل���دي حاليًّا طلب اإعداد عربة 
خا�ش���ة للت�شوير الفوتوغرايف، وبحيث تكون مزودة مبعمل م�شغر 
لطباع���ة ال�ش���ور، وبحيث تك���ون خم�ش�ش���ة لالأعرا����ص واحلفالت 

واملنا�شبات املتنوعة.
كم���ا اأن ل���دي طلبات اأخ���رى خا�ش���ة لت�شميم عرب���ات خا�شة 

لالآي�شكرمي، وغريها.
 

ف��ي حال تنقل العربة ل��دول الخليج، هل يصاحب 
ذلك دفع ضريبة جمركية؟

 - اإذا كان الأمر كت�شويق جتاري لبيع العربة، نعم هناك جمرك 
عل���ى العربة، اأ�شوة ب���اأي �شيارة اأخرى، لكن الو�ش���ع يكون خمتلًفا 

كم�رشوع جتاري �شخ�شي. 
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ت�شاعد ال�شباب على خو�ص املجال التجاري... 
ح�شني خليل ل� “$”: 

�أطمح لإيجاد �سوق 
للعربات �لغذ�ئية 

�ملتنقلة يف �لبحرين
كعادة �سحيفة “البالد” يف دعم وت�سجيع الكفاءات البحرينية ال�سابة، واملتحم�سة، والرامية 

للتغيري وللجديد واملختلف، قام مندوب ال�سحيفة بزيارة ال�ساب ح�سني خليل اأحمد، والذي ابتكر 

م�سروًعا جتاريًّا جديًدا يتمثل يف �سناعة وبيع العربات التجارية املتنقلة، وامل�سممة للبيع املواد 

الغذائية، وملجاالت جتارية اأخرى.

واأو�سح ح�سني وبحما�س عن رغبته بفتح �سوق ن�سط لها يف البحرين، مو�سًحا اأن ال�سوق واعد، 

وخ�سب، و�سيخدم هذا امل�سروع اجلريء الكثري من ال�سباب البحريني يف بدء م�سريته التجارية 

بكلفة مالية حمدودة، �ست�سعفه على النجاح والوقوف على قدميه.

 وفيما يلي ن�س اللقاء.

 �إبر�هيم �لنهام

• ح�شني خليل يف حوار مع “$”  )ت�شوير- عبدالر�شول احلجريي(	
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عي�سى بن �سلمان يغادر بروناي

على 10 جهات جتريبيا اإ�سقاط اأهداف ا�سرتاتيجية “اخلدمة” 

“متكني” تن�سم لرعاة اللقاء ال�سنوي لبنوك البحرين 

نا�رض بن حمد يح�رض احتفالية عيد ميالد رئي�س ال�سي�سان

لتكون البحرين اأف�ضل 20 دولة عامليا بحلول 2022... خالد بن عبداهلل:

وزير املالية واملعراج ي�ضتقبالن �ضيوف احلفل يف وا�ضنطن

بح�ضور عدد من الروؤ�ضاء وامل�ضوؤولني

ق�����ر الق�ضيبي����ة - مكت����ب نائب رئي�����س جمل�س 
ال����وزراء: اعتم����د نائ����ب رئي�س جمل�����س ال����وزراء، نائب 
رئي�س جمل�س اخلدمة املدني����ة ال�ضيخ خالد بن عبداهلل 
اآل خليف����ة، وبع����د موافق����ة جمل�����س اخلدم����ة املدني����ة، 
��سرت�تيجي����ة �خلدم����ة �ملدنية و�لتي �سيج����ري �إ�سقاط 
اأهدافه����ا على وزارات وجه����ات حكومية من�ضوية حتت 
مظل����ة اخلدمة املدني����ة اعتبارا من الأ�ضب����وع الثاين من 
�أكتوب����ر �جل����اري. وياأت����ي �إط����اق ��سرت�تيجي����ة �خلدمة 
�ملدني����ة، �لتي تعد �أح����د مرتكز�ت م�����روع �إد�رة �لأد�ء 
�ملوؤ�س�س����ي )تكام����ل( �لذي مت �إطاق����ه يف وقت �سابق 
من �أبريل �ملن�رم، تنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �حلكيمة 
ولقر�ر جمل�س �لوزر�ء �لذي كلَّف جمل�س �خلدمة �ملدنية 
بو�س����ع ��سرت�تيجي����ة حكومية للخدم����ة �ملدنية للفرتة 
�ملقبلة تتنا�سب و�لو�سع �ملايل �لر�هن، وتر�عي زيادة 
�لإنتاجي����ة، وتركز على تقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية 
معتمدة على ما تقدمه �لتكنولوجيا �ملتقدمة من حلول 

�إلكرتونية متطورة. 
وبه����ذه �ملنا�سب����ة، ق����ال �ل�سيخ خالد ب����ن عبد�هلل 
اآل خليف����ة “�إن �عتماد ��سرت�تيجي����ة �خلدمة �ملدنية ما 
ه����و �إل جت�سيد �لروؤي����ة �حلكيمة لعاه����ل �لباد �ساحب 
�جلال����ة �ملل����ك حمد ب����ن عي�س����ى �آل خليف����ة، و�هتمام 
رئي�س �لوزر�ء �ساح����ب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن 
�سلم����ان �آل خليفة، ومتابع����ة ويل �لعهد نائ����ب �لقائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء �ضاحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة. وتعترب 
ه����ذه �ل�سرت�تيجي����ة مبثابة �إعادة ر�سم ل����دور �حلكومة 

لارتق����اء بفاعلي����ة �خلدمات وكف����اءة �مل�ساري����ع، كما 
�أنها مبثابة قرع جر�س �لتح����ول نحو مزيد من �لإنتاجية 
و�لرقابة و�لن�سباط ومن����ع �لزدو�جية”. و�أ�سار �إلى �أن 
جمل�س �خلدمة �ملدني����ة مل يدخر جهد� يف �سبيل تنفيذ 
توجيه����ات �لقي����ادة �حلكيمة وق����ر�ر جمل�س �ل����وزر�ء؛ 
وذل����ك ل�سمان توحي����د �جله����ود نحو تكام����ل موؤ�ر�ت 
�أد�ء ه����ذه �ل�سرت�تيجية وبر�جمها �لتنموية؛ لت�سب يف 
حتقي����ق ��سرت�تيجية موحدة قادرة عل����ى �لرتقاء بدور 
�حلكوم����ة وخدماته����ا؛ لتك����ون �لبحرين �سم����ن �أف�سل 
20 دول����ة عل����ى م�ستوى �لع����امل بحلول �لع����ام 2022. 
واأ�ضاف “ت�ستند ه����ذه �ل�سرت�تيجية �لتي تعد و�سيلة 
لتطوي����ر �لأد�ء وفق �أف�سل ممار�سات �حلوكمة �ملتبعة 
عاملي����ا، على �أهد�ف رئي�سة من بينها حتفيز �لقت�ساد 
�لوطني وتعزيز �لبنية �لتحتية، ودعم �ملعرفة و�لإبد�ع 
و�ل�ستثمار يف �ملو�طن، و�ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد”. 

ولف����ت �إلى �أنه وعلى �لرغم م����ن �أنها �ملرة �لأولى �لتي 
����ل منذ �أكرث  يك����ون فيها لنظ����ام �خلدمة �ملدنية �ملفعَّ
م����ن 4 عق����ود يف �ململكة ��سرت�تيجي����ة �ساملة وموحدة 
له����ذ� �لقطاع، �إل �أن ذلك ل يخف����ي حقيقة �أن �لبحرين 
وبه����ذه �ل�سرت�تيجي����ة تعترب من �أو�ئ����ل دول �ملنطقة 
م����ن حيث و�سع ه����ذه �ل�سرت�تيجية و�لب����دء �لفعلي يف 
تطبيقه����ا �لذي �سيت�سح مع م����رور �لوقت ما �سيحققه 
من �آث����ار �إيجابية �إد�ريا ومالي����ا و�قت�ساديا و�جتماعيا. 
وكان جمل�����س �خلدم����ة �ملدني����ة و�ف����ق �أو�خ����ر �سبتمرب 
2016 على م�����روع �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�س�سي، م�ستند� يف 
ذل����ك عل����ى �أحكام �مل����ادة )12( من �ملر�س����وم بقانون 
رقم )48( ل�سنة 2010 باإ�سد�ر قانون �خلدمة �ملدنية 
ت على �أن “ي�سع �لديو�ن نظاما لإد�رة �لأد�ء  �لت����ي ن�سَّ
�ملوؤ�س�س����ي به����دف تطوي����ر �خلدم����ات �حلكومية ورفع 
�لإنتاجي����ة و�لكف����اءة باجلهات �حلكومي����ة، وذلك وفقا 

لل�سو�بط �لتي حتددها �لائحة �لتنفيذية”.
من جانب����ه، �أو�سح رئي�س دي����و�ن �خلدمة �ملدنية 
�أحمد �لز�ي����د �أنه وبعد مو�فقة جمل�����س �خلدمة �ملدنية 
و�عتماد �خلط����ة �ل�سرت�تيجية للخدمة �ملدنية من قبل 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء نائب رئي�س جمل�س اخلدمة 
�ملدنية، فاإن فريق عمل �مل�روع ب�سدد �لبدء باملرحلة 
�لثانية من �لتطبيق �لتجريبي مل�روع �لأد�ء �ملوؤ�س�سي 
)تكامل(، وهي مرحلة �لإ�سقاط على ع�ر جهات حكومية 
متثل قطاع �لبنية �لتحتية و�جلهات �مل�ساندة له، ومن 
�ملق����رر �أن يتم �لبدء بذلك خال �لأ�سبوع �جلاري وحتى 

نهاية هذ� �لعام.

املنام����ة - جمعية م�ضارف البحرين: اأعلنت جمعية 
م�س����ارف �لبحرين عن �ن�سمام “متك����ن” لقائمة رعاة 
فعالي����ة �للقاء �ل�سن����وي لبنوك �لبحري����ن، �لذي تقيمه 
�جلمعية ي����وم 14 �أكتوبر �جلاري يف فندق فريمونت يف 
و��سنط����ن. وياأتي تنظيم هذ� �للقاء على هام�س �نعقاد 
لقاء�ت �سن����دوق �لنقد �لدويل �لتي تعقد يف �لعا�سمة 
�لأمريكي����ة خ����ال نف�����س �لف����رتة، و�لت����ي جتم����ع حتت 
�سق����ف و�حد نخبة و��سعة م����ن وزر�ء �ملالية، وحمافظي 
�لبنوك �ملركزي����ة، وكبار �لتنفيذي����ن يف �أكرب �لبنوك 
و�ملوؤ�س�سات �لعاملية، وذلك ملناق�سة �لق�سايا �ملالية 

�لدولية وتطلعات تطوير �لقطاع �لقت�سادي.  

وقال �لرئي�س �لتنفي����ذي لتمكن �إبر�هيم جناحي 
�إن رعاي����ة “متكن” لهذه �لفعالي����ة تاأتي يف �إطار عمل 
ا  متكن على دعم �لقطاع �خلا�س وجعله حمرًكا �أ�سا�سيًّ
للنم����و، منّوًها بال�ر�كة �لفاعلة بن �ل�سندوق و�لقطاع 
امل�����ريف يف العدي����د م����ن الأم����ور وم����ن بينه����ا برنامج 
“متوي����ل” و”متويل+” على �سبيل �ملثال، �إ�سافة �إلى 
دعم متكن للعديد من �ل�سهاد�ت �لحرت�فية �ملتقدمة 
يف جمال �لعم����ل �مل�ريف. وقال �إن هذه �لرعاية تو�كب 
�أي�ًس����ا ما يول����ده �لقطاع �ملايل من فر�����س عمل، حيث 
ي�ضغ����ل البحرينيون فيها ما ن�ضبته 60 �إلى 80 % منها 
وفًقا لاأرق����ام �لر�سمية �ملعلنة، �إ�سافة �إلى ما ي�سهده 

�لقطاع من تدريب وتطوي����ر ومز�يا وظيفية تناف�سية، 
م�سرًي� يف ذ�ت �ل�سياق �إلى �أن “متكن” تعمل جنًبا �إلى 
جنب ملو�كب����ة �جلهود �لوطنية �لت����ي حددت قطاعات 
�ل�ستثم����ار �لرئي�سي����ة.  م����ن جانب����ه، رّح����ب �لرئي�����س 
�لتنفي����ذي جلمعي����ة م�س����ارف �لبحرين وحي����د �لقا�سم 
بان�سمام “متك����ن” �إلى قائمة رعاة حف����ل �ل�ستقبال 
�ل�سنوي لبن����وك �لبحرين، ومبا يعّزز من جهود �جلمعية 
لتعزيز مكانة �لقطاع �ملايل و�مل�ريف �لوطني، وت�سلط 
�ل�س����وء عل����ى �لفر�����س �ل�ستثمارية �ملتاح����ة يف �سوق 
اخلدمات املالية بغية ا�ضتقطاب امل�ضتثمرين يف جمال 

�لقطاع �ملايل و�مل�ريف.

غ����روزين - بنا: ح�����ر ممثل جالة �ملل����ك لاأعمال 
�خلريي����ة و�س����وؤون �ل�سب����اب رئي�����س �ملجل�����س �لأعل����ى 
لل�سب����اب و�لريا�سة رئي�س �للجن����ة �لأوملبية �لبحرينية 
�سم����و �ل�سيخ نا�ر بن حمد �آل خليفة �حلفل �لذي �أقامه 
رئي�����س جمهورية ال�ضي�ض����ان ال�ضديقة رم�ض����ان اأحمد 
قاديروف مبنا�سبة عيد مياده، بح�سور عدد من روؤ�ساء 

�جلمهوريات و�مل�سوؤولن وعدد كبري من �ملدعوين.
وخ����ال �حلف����ل، قّدم �سم����و �ل�سيخ نا�����ر بن حمد 
�آل خليف����ة هدية تذكاري����ة �إلى �لرئي�����س رم�سان �أحمد 
قاديروف مبنا�سبة عيد مياده، معرًبا �سموه عن �أطيب 
تهاني����ه ومتنيات����ه للرئي�س موفور �ل�سح����ة و�ل�سعادة، 
ولل�سع����ب �ل�سي�س����اين مزي����د� م����ن �لتق����دم و�لرخاء يف 
خمتلف �ملجالت، �سائاً �سموه �ملولى عّز وجّل �أن يعيد 
ه����ذه �ملنا�سب����ة �لعطرة عل����ى �لرئي�س باخل����ري و�ليمن 

و�لربكات، و�أن ميتعه مبوفور �ل�سحة و�لعافية.
ومت يف حفل عيد مياد �لرئي�س تقدمي �لعديد من 
�لعرو�س �ملتميزة �لتي �متزجت بن �لثقافية و�لفنية 
و�لرت�ثية و�لفولكلورية، كما مت تقدمي �أغنية ترحيبية 

ب�ضمو ال�ضيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة باللغة العربية.
م����ن جانب اآخ����ر، اأ�ضاد رئي�س جمهوري����ة ال�ضي�ضان 
�ل�سديق����ة رم�سان �أحمد قادي����روف بالزيارة �لتي قام 
بها ممثل جالة �مللك لاأعمال �خلريية و�سوؤون �ل�سباب 

رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سباب و�لريا�سة رئي�س �للجنة 
الأوملبية البحرينية �ضمو ال�ضيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة 
�إل����ى جمهورية �ل�سي�سان و�آثاره����ا �لإيجابية على تقوية 

العالقات والتعاون بني البلدين ال�ضديقني.
وق����ال يف ت�ريح له مبنا�سب����ة مغادرة �سمو �ل�سيخ 
نا�ر بن حمد اآل خليف����ة جمهورية ال�ضي�ضان بعد زيارة 
ر�ضمي����ة له “نحن ن����وّدع �سمو �ل�سيخ نا�����ر بن حمد �آل 
خليفة وميكن يل �لقول �إن �سموه �سخ�سية فذة ولديه 
�سع����ور وطني وقوم����ي وحمب لبل����ده �لبحرين و�سعبها 

الكرمي، واأنا اأعرف �ضمو ال�ضيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة 
منذ زمن بعيد عن بع����د ولكن �لآن �أ�سبحنا قريبن من 
بع�س ب�سكل �أك����رب و�أنا �أفتخر باأخوت����ي و�سد�قتي مع 
�ضم����و ال�ضيخ نا�ر ب����ن حمد اآل خليف����ة”.  وتابع “�ضمو 
�ل�سيخ نا�ر بن حم����د �آل خليفة حمارب معروف ويقوم 
ب����دور كبري يف �إقامة عاقات جي����دة مع �لدول �ل�سقيقة 
و�ل�سديق����ة ململكة �لبحرين، و�أن����ا متاأكد �أن �لعاقات 
بن جمهورية �ل�سي�س����ان ومملكة �لبحرين �سوف ت�سل 

�إلى م�ستوى عال وكبري و�سنعمل يف هذ� �لجتاه”.

• ال�ضيخ خالد بن عبداهلل	

• �سمو �ل�سيخ نا�ر بن حمد يقدم هدية تذكارية �إلى �لرئي�س �ل�سي�ساين	

بن���در �ري ب���كاو�ن - بنا: غ���ادر رئي�س 
جمل����س اأمن���اء وق���ف عي�ض���ى ب���ن �ضلم���ان 
�لتعليم���ي �خل���ريي �سمو �ل�سي���خ عي�سى بن 
�سلم���ان ب���ن حم���د �آل خليف���ة  برون���اي د�ر 
�ل�سام، بعد �أن �سارك نيابة عن عاهل �لباد 
�ساح���ب �جلالة �ملل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليفة يف �حتفالت �سلطنة بروناي بالذكرى 
�خلم�س���ن لتويل �سلطان بروناي د�ر �ل�سام 
�ل�سلط���ان ح�س���ن  �ساح���ب �جلال���ة �حل���اج 

البلقية، ملقاليد احلكم يف بالده.

وكان يف مقدم���ة مودعي �سموه يف مطار 
برون���اي �ل���دويل وزي���ر �ملالي���ة عبد�لرحمن 
�إبر�هيم وعدد م���ن كبار �مل�سوؤولن. و�أعرب 
�سم���و �ل�سي���خ عي�سى ع���ن �سك���ره وتقديره 
ملا لقي���ه و�لوفد �ملر�فق م���ن حفاوة وكرم 
وح�س���ن �سيافة خال �لزي���ارة، جمدًد� �سموه 
�لتهنئة باحتفالت �ليوبيل �خلم�سن لتويل 
جالة �سلطان بروناي مقاليد �حلكم، متمنيًّا 
جلالته موف���ور �ل�سح���ة و�ل�سع���ادة ولبلده 

و�سعبها �ل�سقيق دو�م �لتقدم و�لزدهار. 

فزعة المرأة
 

�أتف���ُق مع �لأم���ن �لعام للمجل����س �لأعلى للم���ر�أة هالة �لأن�ساري ب���اأن �جلمعية 
�ل�سيا�سي���ة متث���ل مدر�سة و�قعية ملز�ول���ة �ل�ساأن �لعام، متهيد� لبل���وغ تاأييد كتلة 

الناخبني؛ للو�ضول لقاعة الربملان.
ولكن �ملوؤ�سف �أن منظماتنا �ل�سيا�سية ت�سهد مز�جية، بح�سور �ملر�أة، بهياكلها 
�لتنظيمية. و�أعتقد �أن كلمة “هياكل” �أكرب من حجم جمعية، ل يتجاوز عدد �أع�ساوؤها 

�لفاعلن، �أ�سابع �ليد! 
ن�سبة �لن�س���اء خجولة باإد�ر�ت �جلمعيات. وغ���ادرت �مل�سهد “دكاكن” برئا�ضة 
ن�س���اء. وبع�س �جلمعيات حّولت جمل�س �لإد�رة �إلى “عزب���ة” عائلية؛ ب�سبب �لعزوف 

عن �لنخر�ط مبدر�سة �ل�ساأن �لعام!
�لفائ���ز�ت مبجل�س �لنو�ب و�ملجال�س �لبلدية ل�سن ع�سو�ت بجمعيات �سيا�سية. 
نالو� ثقة �لناخبن؛ ب�سبب ح�سوره���ن بامل�سهد �لقرت�عي. �أما ع�سو�ت �جلمعيات، 
ف�سقط���و�. وغ���ادرو� و�نق���ربو� �سيا�سيا. و�خللل منه���م، ولي�س بالناخ���ب �أو و�سائل 

�لإعام.
ول���و كنُت حا�ر� باملائدة �مل�ستديرة للمجل�س �لأعلى للمر�أة، �لتي حملت عنو�ن 
“�لإعام و�مل�ساركة �ل�سيا�سية”، لعتبُت على معهد �لتنمية �ل�سيا�سية، فتور همته 
يف تعبئ���ة �لكتلة �ل�سامتة، و�قت�سار دوره على �لتوعي���ة �لقانونية �لورقية للنخبة؛ 

لأن �ملطلوب توعية �ملجتمع �أفقيا، ولي�س ر�أ�سيا.
يتعن دعم جه���ود �ملجل�س �لأعلى للمر�أة؛ لتعزيز ح�س���ور �ملر�أة مبو�قع �سنع 
�لقر�ر، وت�سجيع مبادر�ت �إنتاج �أفام ق�سرية �أو �أعمال در�مية �أو م�رحيات �أو غريها 

من �إبد�عات مُترِّر ر�سائل هادفة مبطنة.
و�أثُق �أن �ل�سحافة “�ستفزع” للمر�أة، وتكون خري معن.
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تيارات

يف املزاد العلني 31 اأكتوبر  بيع “بوابة اأمواج” 
جلنة ت�سوية �مل�ساريع �ملتعرثة: 

�ملنام���ة - بن���ا: ق���ررت جلن���ة ت�سوي���ة م�ساريع 
التطوير العقارية املتع���رة، ذات ال�ضفة الق�ضائية 
حتدي���د يوم �لثاث���اء 31 �أكتوبر �جل���اري موعًد� لبيع 
م����روع “بوابة اأم���واج” يف �ملز�د �لعلن���ي، وذلك بعد 
�أن ��ستنف���دت �للجنة جميع �ل�سب���ل لت�سوية �مل�روع 

بالطرق �لودية.
وقال���ت �للجنة يف بيان �أم����س “�إنه وفًقا لقر�رها 
بالب���دء يف �تخاذ �إجر�ء�ت بيع �مل�روع باملز�د �لعلني، 
وبع���د �أن �نته���ت �للجنة م���ن �إعان �ل�رك���ة �ملطورة 
للم����روع بقائم���ة ����روط �لبي���ع و�لثم���ن �لأ�سا�س���ي 
للعقار، وفًق���ا لاإجر�ء�ت �ملن�سو����س عليها بقانون 

�ملر�فع���ات، متهي���ًد� لبيع���ه باملز�د �لعلن���ي و�إيد�ع 
ح�سيلته خزين���ة وز�رة �لع���دل و�ل�س���وؤون �لإ�سامية 

والأوقاف”.
ا  وُيعت���رب “بواب���ة اأمواج” م����روع تطوي���ر عقاريًّ
متع���دد �ل�ستخ���د�م، ويق���ع بالقرب م���ن مدخل جزر 
�أم���و�ج، ويحتوي على وحد�ت للبي���ع بالتجزئة و�أخرى 
وبنايت���ني  بحري���ة،  واجه���ة  ذات  ومن���ازل  جتاري���ة، 
�سكنيت���ن ومبن���ى لل�سق���ق �لفندقي���ة، وكان مقرًر� 
النته���اء من���ه بحلول يولي���و 2010. وق���د اأحيل ملف 
�مل�روع �إلى جلنة ت�سوي���ة م�ساريع �لتطوير �لعقارية 
�ملتع���رثة، �للجن���ة ذ�ت �ل�سف���ة �لق�سائي���ة من قبل 

�للجن���ة �لوز�رية لاإعمار و�لبني���ة �لتحتية بعد در��سة 
��ستوف���ت جميع �لنو�حي وح�ر �لدي���ون و�للتز�مات 
و�حلقوق من خال �لطاع على �لبيانات و�ملعلومات 
و�مل�ستن���د�ت و�لوثائق �خلا�سة ب���ه و�لتي تقدم بها 
عدد من �مل�سرتين �لذين �أف���ادو� ت�ررهم جر�ء عدم 

وفاء �ملطور بالتز�ماته جتاههم.
�رك���ة  “كاتون���ز”،  عين���ت  �للجن���ة  �أن  يذك���ر 
“م���ز�د”  و�رك���ة  �لدولي���ة  �لعقاري���ة  �ل�ست�س���ار�ت 
�ملتخ�س�س���ة يف �إجر�ء�ت �ملز�د �لعلن���ي يف �لبحرين، 
لتنظيم و�إد�رة �إج���ر�ء�ت بيع “بوابة اأمواج” يف �ملز�د 

�لعلني وذلك حتت �إ�ر�ف مبا�ر منها.
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شراكة فعالة

•التعليم  حتولت جامعة اخلليج العربي من التعليم الطبي 	
التقليدي اإلى الإلكرتوين 

ين احلا�شل على �شهادة التجويد 200 دينار ملعلم الدِّ
100 دينار اإ�ضافية للخريج بامتياز

�ضاركت اإدارة �ضوؤون القراآن الكرمي بوزارة 
الع���دل وال�ض���وؤون الإ�ضالمي���ة والأوقاف �ضمن 
برنام���ج رفع الكفاءة العلمية ملعلمي ومعلمات 
الرتبي���ة الإ�ضالمي���ة يف جتويد الق���راآن الكرمي 

)تالوة(.
اإل���ى تدري���ب واإع���داد  الربنام���ج يه���دف 
معلم���ي ومعلم���ات وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، 
الالزم���ة  وامله���ارات  باملع���ارف  وتزويده���م 
لتدري����س مادة القراآن الك���رمي جتويداً وتالوًة، 

من خالل النتظام للدرا�ضة يف املراكز القراآنية 
املخ�ض�ض���ة للتدري���ب، وللدار�س الختيار بني 
نظامني اإما النظ���ام التقليدي اأو نظام التعليم 
ع���ن ُبع���د، كم���ا تق���وم اإدارة التدري���ب بوزارة 
الرتبية والتعليم باحت�ضاب �ضاعات متهن لكل 
من يلتحق بالربنامج ويجتازه بنجاح خالل املدة 

املحددة.
الدار����س يتلق���ى حتفي���زاً خا�ض���اً يف �رصف 
مكاف���اأة عن���د تخرج���ه، وحتت�ض���ب عل���ى النحو 

الت���ايل: 200 دينار ملن يجتاز الربنامج بنجاح، 
و100 دين���ار اإ�ضافي���ة مل���ن يتخ���رج بامتياز، 
و100 دين���ار ملن يجتاز الربنام���ج يف ف�ضلني 
درا�ضيني، و200 دينار ملن يجتاز الربنامج يف 

ف�ضل درا�ضي واحد.
وحثت الإدارة جمي���ع املعلمني اجلدد على 
اللتح���اق بالربنامج وعلى �رصورة ح�ضول معلم 
الرتبي���ة الإ�ضالمية على �ضه���ادة علم التجويد؛ 

لتعليم كتاب اهلل على الوجه ال�ضحيح.

انخراط طلبة ب�شواغر �رشكات التدريب
نائبة رئي�س جامعة البحرين خلدمة املجتمع:

قال���ت نائب���ة رئي����س جامع���ة البحري���ن خلدمة 
املجتمع و�ض���وؤون اخلريجني هي���ا النعيمي اإن طلبة 
اجلامع���ة �ضيح�ضلون على فر�ض���ة للتدريب العملي 
ل���دى �رصكة الزياين للم�ضاعد )اأوت�س( OTIS، التي 
ان�ضم���ت حديثاً اإلى قائمة ال����رصكات واجلهات التي 

ت�ضهم يف تدريب طلبة جامعة البحرين.
ب���ت مبب���ادرة �رصك���ة اأوت����س للتع���اون مع  ورحَّ
اجلامع���ة، وذلك عرب فتح اآف���اق ال�رصاكة الفعالة، من 
خالل انخ���راط طلبة اجلامعة يف �شواغ���ر وظيفية من 
حة  خالل خدمت���ي التدريب العملي والتوظيف، مو�ضِّ
اأن���ه �ضيتم التن�ضيق عرب مكتب نائبة الرئي�س خلدمة 
املجتم���ع و�ض���وؤون اخلريج���ني للور����س والربام���ج 

التدريبية.
واأك���دت حر�ضها على التوا�ضل م���ع موؤ�ض�ضات 

الة  املجتم���ع وقطاعاته كافة؛ لتحقي���ق ال�رصاكة الفعَّ
يف م�ضرية التنمية يف اململكة.

واأ�ض���ارت اإلى اأن ر�ضال���ة اجلامعة جتاه املجتمع 

لي�ض���ت مقت�رصة على الإ�ضع���اع العلمي والثقايف، بل 
تتع���دى ذل���ك اإلى متت���ني العالق���ات وتقويتها مع 

جميع املوؤ�ض�ضات الوطنية املجتمعية الفاعلة.

•   النعيمي مفتتحة فعالية �ضابقة باجلامعة 	

•   حتت�ضب وزارة الرتبية �ضاعات متهن للملتحق بالربنامج  	

فو�شى “باركات” بجامعة البحرين ... وحوادث بال اآباء
طلبة يقرتحون مواقف متعددة الطوابق وتثبيت كامريات اأمنية

يب���دو م�ضهد تكد�س �ضي���ارات طلبة جامعة 
البحرين يف ال�ضاحات الرتابية املغربة والبعيدة 
ع���ن احل���رم اجلامعي باأن���ه اأ�ضبه ب����رصب منل بال 

بداية وبال نهاية. 
واق���رتح طلبة عل���ى اإدارة جامع���ة البحرين 
�رصورة ت�ضيي���د بناية متعددة الطوابق كمواقف 
لل�ضيارات بدل من متاهة احل�ضول على “بارك”.
ولقى املو�ضوع تفاعال وا�ضعا بني اأ�ضلوب 
�ضاخ���ر من واق���ع موؤمل واآخ���ر جاد يط���رح حلول 

مو�ضعية.
واأك���دت اأغلب التعليقات اأن م�ضاألة مواقف 

ال�ضيارات معاناة يومية ل يختلف عليها اثنان.
واق���رتح عم���ر اليا�ضني يف تعليق���ه “لإنهاء 
اأزم���ة الطلبة اأن توفر اجلامع���ة موافق �ضيارات 
متعددة الطوابق با�ضرتاكات �ضهرية اأو �ضنوية 

ومزودة بكامريات اأمنية”.
واعت���رب اأغلب “ب���اركات” جامع���ة البحرين 
باأنه���ا بال اأ�ضفلت ول مظالت، وهي كومة ح�ضى 

وتراب  ومرتفعات ول احد يهتم.
وطالب بو�ض���ع كامريات اأمني���ة للمحا�ضبة 
على احلوادث واخلدو�س والتلف الذي تتعر�س 

له �ضياراتهم.  
اأم���ا رقي���ة اجلاب���ر، فبي���ت اأنها” اإم���ا تخ�رص 
حما�رصاته���ا اأو حت�رصه���ا متاأخ���رة؛ ب�ضب���ب اأزمة 
املواقف. يف حني اأ�ضارت مرمي جمعة اأنها تخرج 
للجامع���ة قبل �ضاعت���ني من املحا����رصة؛ حت�ضبا 

لأزمة الباركات. 
وعلق علي بوحجي �ضاخرا “اإنه كان ي�ضتغل 
ف���رتة البحث الطويل���ة عن موق���ف لل�ضيارة يف 
الدرا�ض���ة والنتيجة كان���ت ح�ضوله على درجات 

جيدة”.
“اإن  حمم���د  عائ�ض���ة  الطالب���ة  و�ضخ���رت 
موق���ف �ضياراتها اأقرب ملدين���ة حمد من مبنى 

حما�رصاتها”.
واتف���ق ع���دد من الطلب���ة عن ����رصورة فتح 
البواب���ة الثالث���ة، معتربي���ن اأنها ح���ل �ضيخفف 

الكثرية من الزدح���ام وفرتة البحث عن مواقف 
لل�ضيارات. ومن بني القرتاحات توفري حافالت 
كافي���ة للطلب���ة مبواق���ع “الب���اركات” البعيدة 

عن احلرم اجلامعي لي�ضتطي���ع الطالب الذهاب 
اللتح���اق مبحا�رصاتهم يف وقته���ا وتخفيفا من 

حدة الزدحام.

•  �رصورة فتح البوابة الثالثة لأنها �ضتخفف الزدحام	

•  م�ضهد تكد�س ال�ضيارات يف ال�ضاحات اأ�ضبه ب�رصب منل	

• طالبة تقول اإما تخ�رص حما�رصاتها اأو حت�رصها متاأخرة	

• مواقف ال�ضيارات معاناة يومية ل يختلف عليها اثنان	

• كومة ح�ضى وتراب ومرتفعات ول اأحد يهتم	

•  املواقف بال اأ�ضفلت ول مظالت	

 ليلى مال اهلل

اأ�شئلـــة “الباركـــــات” بعهــــــدة مكتـــــب املــــرافــــق 
بعث���ت مندوب���ة “الب���الد” اإلى مدير 
الإع���الم والعالق���ات اجلامعي���ة  دائ���رة 
بجامع���ة البحرين غ�ض���ان ال�ضهابي يف 4 

اأكتوبر 2017 الأ�ضئلة الآتية:
- ما خطط اجلامعة لتوفري مزيد من 

املواقف ل�ضيارات الطلبة؟
- ما �ضبب رف����س اجلامعة لقرتاح 
بن���اء بناية متع���ددة الطوابق خم�ض�ضة 
ملواق���ف �ضي���ارات الطلبة؟ وك���م تبلغ 

تكلفته؟

تعر����س  م���ن  طلب���ة  ي�ضك�����و   -
�ضياراته���م حل���وادث مروري���ة ب�ضيطة 
البدائ���ل  فم���ا  املتورط���ني،  وه���روب 
القانوني���ة مل�ضاءل���ة الهاربني من هذه 

احلوادث؟

- مت���ى �ضيج���ري تهيئ���ة اأو �ضفلتة 
الأرا�ضي الرتابية لتكون مهياأة لوقوف 

�ضيارات الطلبة؟
واأف���اد ال�ضهابي اأنه اأح���ال الأ�ضئلة 
باجلامع���ة، ولديهم  املراف���ق  ملكت���ب 

التفا�ضيل، وطالب���ا تاأجيل الن�رص ب�ضعة 
اأيام.

ومل ت���رد الإجابة حتى �ضاعة ن�رص هذا 
املو�ض���وع. ويف ح���ال وردت �ضتن�رصه���ا 

ال�ضحيفة.

 ت�شوير اأمين يعقوب
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عثمان �رشيف نائًبا لرئي�س العمل العربية

رواد جمل�س بوطبنية يبتهلون بالدعاء ل�شمو ال�شيخ خليفة بن علي

د على اأحدث التقنيات الهند�شية حتديد موقع ملدفن جديد ي�شيَّ

اإخطار 23 �شيارة �شكراب ب�شلماباد واإزالة عدد منها

م�رص تتنازل عن الرئا�صة ل�صالح العراق

متنوا خالل اأداء منا�صك عمرة حمرم التوفيق وال�صداد ملحافظ اجلنوبية

تر�صية مناق�صتني لتدوير مواد البناء واملخلفات الزراعية ... اأبو الفتح:

الغتم: االلتزام بالقوانني فيما يتعلق باإ�صغاالت الطرق

انتخب موؤمتر منظمة العمل العربية هيئة رئا�صة 
جدي���دة ملجل����س اإدارة املنظمة، واخت���ار املوؤمترون 
وزي���ر العمل وال�صوؤون االجتماع���ي بجمهورية العراق 

حممد �صياع ال�صوداين رئي�ًصا ملجل�س االإدارة.
وانتخ���ب املوؤمت���رون رج���ل االأعم���ال البحريني 
النائ���ب االأ�صب���ق عثم���ان �رصي���ف نائًب���ا للرئي�س عن 
رئي����س  املوؤمت���رون  وانتخ���اب  العم���ال.  اأ�صح���اب 
نقاب���ات عمال م�رص ع�ص���و الربملان جب���ايل املراغي 
نائًبا للرئي����س عن العمال. وانطلق���ت اأعمال الدورة 
87 للمنظم���ة. وت�صتمر ليوم���ي 7 و8 اأكتوبر اجلاري 
بالقاه���رة. وتنازلت م�رص عن الرت�صح لرئا�صة جمل�س 
اإدارة املنظم���ة ل�صال���ح العراق، والت���ي توالها وزير 
العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعية، وذل���ك اقتناًعا مببداأ 
التواف���ق يف االختي���ار، وف���ق ت�رصي���ح لوزي���ر القوى 

العاملة مب�رص حممد �صعفان.
وكان البحرين���ي �رصي���ف ع�ص���ًوا مبجل����س اإدارة 
املنظمة العربية، و�صغل كذلك ع�صوية جمل�س اإدارة 
منظم���ة العمل الدولي���ة لفرتتني، االأول���ى بديالً عن 

ع�صو بدورة جمل�س االإدارة لالأعوام 2008 – 2011، 
والثانية ع�صًوا اأ�صيالً لالأعوام -2011 2014.

ي�صار ال���ى اأن منظمة العمل العربية تاأ�ص�صت يف 
يناير 1965 وت�صم بع�صويتها جميع الدول العربية.

وته���دف املنظم���ة لتن�صيق اجله���ود يف ميدان 
العم���ل والعمال عل���ى امل�صتوين العرب���ي والدويل، 
و�صيان���ة احلق���وق واحلري���ات النقابي���ة، وتق���دمي 

املعونة الفنية يف ميادين العمل الأطراف االإنتاج.

املحرق - جمل�س جا�صم بوطبنية: ابتهل اأع�صاء 
جمل����س جا�ص���م بوطبني���ة، اأثن���اء اأداء منا�ص���ك عمرة 
حمرم، بالدعاء ل�صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة ب���دوام ال�صحة وط���ول العم���ر والتوفيق 
وال�ص���داد يف من�صبه اجلديد حمافظ���ا للجنوبية باأمر 
�صاٍم من جاللة املل���ك. وقال �صاحب املجل�س جا�صم 
بوطبنية اإن “�صم���و ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة من القيادات البحرينية ال�صابة التي تعتز 
بها مملكتنا العزيزة يف ظل القيادة الر�صيدة لعاهل 
الب���الد �صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل 
خليفة، ورئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي االأم���ري �صلمان بن حم���د اآل خليفة”. 
واأ�صار اإلى اأن املحافظ���ة اجلنوبية حتت قيادة �صمو 
ال�صيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة اآل خليفة �صت�صهد 

ب���اإذن اهلل تعالى طفرة كبرية يف املجاالت كافة، مبا 
ي�صه���م يف النهو�س بالعمل التنم���وي ويجعل بالدنا 

الغالية على م�صاف الدول املتقدمة.
ولف���ت بوطيني���ة اإلى الدور الكب���ري الذي يلعبه 

ال�صب���اب يف بناء االأوطان، واأن اختيار القادة لل�صباب 
لت���ويل امل�صوؤولي���ات الوطني���ة من �صاأن���ه اأن ي�صجع 
ال�صب���اب عموم���ا عل���ى االلت���زام والتف���اين يف خدمة 

البحرين.

املنام���ة - وزارة االأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: ك�ص���ف وكيل �صوؤون البلديات 
نبي���ل اأب���و الفت���ح ع���ن حتديد موق���ع جدي���د لدفن 
املخلف���ات اليومي���ة ي�صيَّد وف���ق اأح���دث التقنيات 
الهند�صي���ة، م�ص���رًيا اإل���ى اأن الوزارة تعم���ل لتاأهيل 
ال����رصكات املخت�صة لطرح املناق�صة حيث تقدمت 9 

�رصكات ومت تاأهيل 6 �رصكات منها.
واأو�ص���ح اأب���و الفت���ح يف ت�رصيح ل���ه اأن املدفن 
اجلدي���د يق���ع جن���وب املدف���ن احل���ايل يف منطق���ة 
ع�صكر وقال “مت و�صع اخلط���وط العري�صة وح�صلنا 
عل���ى موافق���ة من اللجن���ة التن�صيقي���ة برئا�صة �صمو 
ويل العه���د من اأج���ل اال�صتعانة با�صت�ص���اري لو�صع 

ا�صرتاتيجية بعيدة املدى للتعامل مع املخلفات”.
واأ�ص���اف “كما مت تخ�صي�س اأر�س جنوب مدفن 
ع�صك���ر ليكون بدي���اًل عن املدفن احل���ايل يف منطقة 
ع�صكر والذي �ص���ارف عمره االفرتا�صي على االنتهاء 
)...( حي���ث �صي�صي���د املدف���ن اجلدي���د وف���ق اأحدث 

التقنيات الهند�صية احلديثة لال�صتفادة من املدفن 
اجلديد باأق�صى درجة ممكنة، والتخل�س من الغازات 
ال�صامة واالنبعاثات الكريه���ة التي ت�صببها ال�صوائل 

واملخلفات التي يتم التخل�س منها عرب الدفن”.

واأكد اأبو الفتح اأن 6 �رصكات ا�صت�صارية تقدمت 
حاليًّا ومن املوؤمل تر�صيتها خالل الفرتة املقبلة”. 

م���ن جهة اأخ���رى، قال اأب���و الفت���ح “اإن خملفات 
البناء يف البحرين ت�صكل ما ن�صبته من 30 % اإلى 40 
% م���ن حجم املخلفات الكلية، وق���د مت موؤخًرا طرح 
مناق�صة ملخلف���ات البناء ومتت الرت�صية على اإحدى 
ال����رصكات حيث �صيت���م اإن�صاء م�صن���ع حاليًّا يف نف�س 
ا  موق���ع املدفن” م�صرًيا اإلى اأن االأ�صغال تدر�س حاليًّ
اال�صتخدام���ات املمكن���ة للم���واد الناجتة ع���ن عملية 
تدوي���ر م���واد البناء”.  اأم���ا فيما يتعل���ق باملخلفات 
الزراعي���ة والت���ي ت�ص���كل م���ا ن�صبت���ه 10 % تقريًبا 
فق���د اأو�صح اأن���ه مت تر�صية مناق�صة اأخ���رى لتدوير 
املخلفات الزراعية على �رصكة اأورباي�رص وهي )ال�رصكة 
الت���ي تقوم باأعمال النظاف���ة يف حمافظتي ال�صمالية 
واجلنوبي���ة( و�صتعم���ل ه���ذه ال�رصك���ة عل���ى حتويل 
املخلف���ات الزراعية اإل���ى اأ�صمدة ميك���ن اال�صتفادة 

ا اأو على م�صتوى اخلارج”. منها حمليًّ

اجلنبي���ة - بلدية املنطق���ة ال�صمالية: اأكد مدير 
ع���ام بلدية املنطقة ال�صمالية يو�ص���ف الغتم �رصورة 
االلتزام باالأنظم���ة والقوانني فيما يتعلق باإ�صغاالت 

الطرق واالنظمة البيئية وال�صناعية.
وقامت بلدية املنطقة ال�صمالية بحملة م�صرتكة 
بالتع���اون م���ع املحافظ���ة ال�صمالي���ة ووزارة التجارة 
وال�صناع���ة ووزارة العم���ل واإدارة املرور والرتخي�س 
وهيئ���ة تنظيم �صوق العمل واملجل�س االأعلى للبيئة، 
عل���ى خمالفات اإ�صغاالت الط���رق والأن�صطة املخالفة 
���ا والوقوف اخلاطئ يف منطق���ة �صلماباد �صباح  بيئيًّ

االأربعاء املا�صي.
وق���ال الغتم اأثن���اء زيارة قام به���ا لالطالع على 
واق���ع املخالفات يف منطقة �صلماب���اد واإنه مت اإخطار 
23 �صي���ارة �صكراب يف منطق���ة �صلماباد واإزالة عدد 
منها، وكذلك مت اإخطار الكراجات والور�س املخالفة 
لت�صحيح اأو�صاعها من الناحي���ة البيئة وكذلك فيما 

يتعل���ق ب�صكن العم���ال اأو �صيت���م اإيق���اف اأن�صطتها 
التجاري���ة. وتاب���ع “يف زيارتنا لالط���الع على �صكاوى 
ع���دة وردتن���ا يف منطق���ة �صلماب���اد وجدن���ا اأن هناك 
كراجات تقوم مبخالف���ات اإ�صغاالت طرق ومت اإخطار 

ك���راج ملخالفته لقان���ون اإ�صغال الط���رق م�صرًيا اإلى 
“�رصورة اإزالة هذه املخالفات”.

ووجه الغتم ال�صك���ر ملحافظ ال�صمالية على دور 
املحافظة يف التن�صيق واملتابعة.

• عثمان �رصيف حا�رصًا باالجتماع	

• اأع�صاء جمل�س بوطبنية عربوا عن امتنانهم و�صكرهم ل�صمو ال�صيخ خليفة بن علي	

• اإزلة ال�صيارات ال�صكراب ب� “امل�صطحة” يف �صلماباد	

داود: وزارات تدير ظهرها للمواطنني والنواب

هدم 50 عقاًر� �آيالً لل�سقوط خالل 3 �شنوات باملحرق

“العا�شمة”: بدء تكييف �شوق “اجلملة” يف نوفمرب

قال النائب جمال داود اإن و�صع اأ�صحاب 
الطلبات من اجلي���ل القادم اأمام اأكرب حتدٍّ يف 
حياتهم، يعني الف�صل مقدًما يف تاأ�صي�س اأ�رصة 

حتت �صقف واحد ي�صمهم منزل للعائلة. 
واأ�ص���ار داود اإل���ى اأن املفاج���اأة الكربى 
الت���ي حّل���ت عل���ى اأ�صح���اب طلب���ات ال�صكن 
االجتماعي دّمرت االأحالم واأجه�صت حماوالت 
ال�صك���ن، ومل تقت�رص على اأ�صح���اب الطلبات 
فق���ط ب���ل �صمل���ت اأ�صح���اب اال�صتثم���ارات 
العقاري���ة واملطورين الذي���ن ا�صطروا الإلغاء 
املئات م���ن العقود واإعادة م���ا ا�صتلموه من 

اأموال كمقدم حلجز بيت االأحالم. 
وقال النائ���ب “اأ�صبحنا نواج���ه الع�رصات 
من املواطنني م���ن اأ�صحاب طلبات االإ�صكان 
والوظائ���ف و�صعوب���ة املعي�ص���ة واالإفال����س 
ومواجهة الق�صاء واأو�صاع ال حتتمل، ومل يعد 
االأمر جمرد ا�صتالم طلبات اأو ات�صاالت الإيجاد 
حل ملواليد دي�صمرب، بينما ات�صاالت االأمهات 
ال تتوقف وحماوالت متريرها اإلى وزير هناك 
ووزي���ر هنا، ب���ل اإن ال���وزارات اأ�صبحت تدير 

ظهره���ا جلمي���ع الطلب���ات وتتف���ن يف اإيجاد 
االأعذار وحتطيم االآمال”. 

واأ�صاف “اإننا نواج���ه اأخطر التحديات يف 
تاريخ البحرين لي�س يف البناء والتنمية، ولكن 
يف كيفي���ة املحافظ���ة عل���ى االأم���ل والطموح 
واالنط���الق وجتاوز ال�صع���اب وال�صمود اأمام 

الطوفان الذي يقتلعنا من جذورنا”. 

ا منها  املح���رق - بلدي���ة املح���رق: حر�صً
للحف���اظ عل���ى االأرواح واملمتل���كات العامة، 
ك�صف���ت بلدي���ة املحرق ع���ن قيامه���ا بهدم 
)50( عق���اًرا اآي���ًا لل�صقوط خ���ال 3 �صنوات، 
منها )11( عقاًرا منذ بداية العام احلايل بعد 

ا�صتكمال االإجراءات الالزمة لذلك.
وذك���رت البلدي���ة يف بي���ان �صحف���ي اأن 
ملف العق���ارات املهجورة والآيل���ة لل�صقوط 
هي من امللفات الرئي�ص���ة التي يعمل عليها 
ق�ص���م الرقاب���ة والتفتي����س وق�ص���م النظافة 
ب���اإدارة اخلدم���ات الفنية يف بلدي���ة املحرق، 
حي���ث تر�ص���د البلدية تل���ك املب���اين ب�صكل 
دوري ومعرف���ة مدى �صالحي���ة ال�صكن فيها، 

وذل���ك حماي���ة ل���الأرواح واملمتل���كات ومب���ا 
ي�صمن تطبيق االإج���راءات واالأنظمة املتعلقة 
ب�صالمة املباين بالتن�صيق مع املجل�س البلدي 
واجله���ات ذات العالق���ة وعل���ى راأ�صها هيئة 

الثقافة واالآثار.
ودع���ت بلدي���ة املح���رق اأ�صح���اب تل���ك 
املباين اخلطرة والآيلة لل�صقوط اإلى التعاون 
معه���ا واإزالته���ا يف اأ����رصع وقت ممك���ن، االأمر 
الذي يرتتب على اأ�صحاب تلك املباين االآيلة 
لل�صقوط واملهجورة امل�صائلة القانونية حال 
انهياره���ا، كما دعت البلدية اجلمهور الكرمي 
لالإبالغ ع���ن تلك العقارات التخ���اذ االإجراءات 

االإدارية والقانونية الالزمة حيالها.

املنام���ة – اأمان���ة العا�صم���ة: اأعلن مدير 
ع���ام اأمانة العا�صم���ة ال�صيخ حمم���د بن اأحمد 
اآل خليف���ة عن ب���دء اأعم���ال املرحل���ة الثانية 
م���ن تكييف �ص���وق املنام���ة املرك���زي خالل 
نوفمرب القادم، والتي �صت�صمل تكييف �صوق 
“اجلمل���ة” لبيع اخل����راوات والفواكه بكلفة 
313 األ���ف دينار، م�صرًيا اإل���ى اأنه من املوؤمل 
بدء ت�صغيل التكيي���ف املركزي نهاية مار�س 

.2018
تاأت���ي  الثاني���ة  املرحل���ة  اأن  واأو�ص���ح 

ا�صتكماالً لنج���اح املرحلة االأولى التي اأُجنزت 
ب�ص���وق “التجزئة واالإنت���اج املحلي” يف نهاية 
اأغ�صط�س املا�صي، موؤكًدا حر�س االأمانة على 
تنفي���ذ توجيه���ات احلكومة الرامي���ة لتطوير 
�ص���وق املنام���ة املرك���زي وتلبي���ة احتياجات 

التجار ومرتادي ال�صوق.
ويف خت���ام جولت���ه، وج���ه املدي���ر الع���ام 
مفت�صي ال�صيانة والتنظيم على اإخطار الباعة 
ب����رصورة االلت���زام بح���دود فر�صاته���م جتنًبا 

التخاذ االإجراءات الالزمة جتاه املخالفني.

ال مكان لدعاة الفتنة 
مم���ا يوؤ�صف ل���ه اأن البع�س م���ن ذوي النفو�س ال�صعيفة واملرتدي���ة واملغيبة يف كهوف 
الظ���الم والتخلف والرجعية ال تزال تراهن على ا�صتغ���الل اأجواء البحرين ال�صمحة لبث الفرقة، 
وللتح�صي���د املذهبي، والطائفي، والإ�صعال نار الفتنة، وال����رصب يف االآخر، وباالأ�صا�صات التي 

يقوم عليها معتقده.
وت���رى هذه الثعاب���ني اأن البيئة احلا�صنة يف البحري���ن، �صواء لالأطي���اف، اأو للمذاهب، اأو 
للعرقي���ات املختلفة واملتنوعة، ت�صعفهم لتحقي���ق ماآربهم هذه، حتت �صعارات حرية الراأي، 
والتنوي���ر، واحلداث���ة، وما اإلى ذلك من هراء، متنا�صني اأنه���م يف اأو�صاط جمتمع نا�صج، يلفظ 

دعاة الت�صطري، ويتقياأهم، واأنا اأولهم.
وكن���ت وال اأزال اأردد دائم���ا باأن �صماحة املجتمع البحريني وطيبته ال تعني ال�صذاجة اأبداً، 
فالبحريني���ون اأذكي���اء، وعلى معرفة تامة مبا يجري حوله���م، وهم قبل غريهم، من قدم - وال 
يزال���ون - درو�صاً ا�صتثنائية للمنطقة والعامل يف االأخالق، والكفاح بالعمل، والرتحيب باالآخر، 
اإال اأنه���م وباجلهة املقابلة، ال يقبل���ون االإ�صاءة لن�صيجهم، ولبني جلدتهم قيد �صعرة، ولي�صوا 

ممن يتنازل بهذا اجلانب عن احلقوق.
اإن قي���ام امل����رصوع االإ�صالح���ي جلاللة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل خليف���ة حفظه اهلل ورعاه 
كان باالأ�صا����س على مبادئ التعاي�س، واالحتواء لالأديان والعرقي���ات واالألوان كافة، والدولة 
- م�صك���ورة - ما�صية منذ عق���ود يف حتقيق هذه الروؤى امللكية الزاهرة العابرة للحدود، واأي 
اأ�صوات ن�صاز تتعالى بخالف ذلك، هي �صد هذا امل�رصوع، والذي يقف خلفه البحرينيون جميعاً 

�صفاً واحداً.
كم���ا اأن الدول���ة مدعوة ملالحقة ه���وؤالء، ولطمهم، ووقفه���م عند حدهم، قب���ل اأن ي�رصوا 

املجتمع. اقطعوا روؤو�س الثعابني قبل اأن ت�صمم البئر.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• جمال داود	

حمرر ال�شوؤون املحلية

• نبيل اأبو الفتح	
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“$” تر�سد ��ستقد�م خادمات �إفريقيات دون ترخي�ص
130 �رشكة تنا�سد “الداخلية” وقف جرائم “جتار اخلدم” يف ال�سوق ال�سوداء

ر�سدت “البالد” مبعية جمعية البحرين ملكاتب 
اال�ستق���دام وفود العديد من خ���دم املنازل بطريقة 
غ���ر قانوني���ة عرب مط���ار البحري���ن ال���دويل، وبينت 
امل�ساه���د وجود عدد م���ن االإفريقي���ات يف ا�ستقبال 

عدد من العمالة من بلدان اإفريقيا اأي�ًسا.
وب�س���وؤال مندوب ال�سحيف���ة للم�ستقدمات غر 
النظاميني ات�سح اأنهم خدم قدموا اإلى اململكة عرب 
تاأ�س���رة خدم تتب���ع املواطنني بطريق���ة مبا�رشة من 

دون وجود مكتب مرخ�ص.
وعل���ى ال�سعيد ذات���ه ق�سدت “الب���الد” اإحدى 
باأنه���ا  نف�سه���ا  عرف���ت  املط���ار  يف  االإفريقي���ات 
)�سم�س���ارة(، ولكن من دون رخ�سة وت�ستطيع توفر 
اخلدم والعمال���ة من بلدان اإفريقي���ا باأ�سعار ترتاوح 
ب���ني 300 اإل���ى 450 دين���ارا فقط، بينم���ا ت�ستقدم 
مكات���ب اخل���دم الر�سمي���ة يف اململكة ه���ذه العمالة 

مببلغ يرتاوح بني 600 اإلى 800 دينار.
كانت اأعداد اخلدم الذي���ن ر�سدتهم ال�سحيفة 
كبرة مقارن���ة بعدد اخلدم الذين قدموا على الرحلة 

ذاتها للمكاتب املرخ�سة.

مشكلة متفاقمة
رئي����ص جمعي���ة البحري���ن ملكات���ب اال�ستقدام 
عقيل املحاري اأكد ل� “الب���الد” اأن م�سكلة ا�ستقدام 
العمالة م���ن اإفريقي���ا بطريقة غر قانوني���ة منت�رشة 
ب�س���كل كبر، وال يوجد اأي طائ���رة قادمة من اإثيوبيا 

تخلو منهم.
وب���ني اأن اجلمعي���ة ت�ستع���د حالًيا لرف���ع قائمة 
ثانية م���ن اخلدم؛ من اأجل تقدميها لوزارة الداخلية، 
�ساك���ًرا الوزارة على م�ساعيها الت���ي تبذلها من اأجل 

حما�رشة �سما�رشة اخلدم غر النظاميني.
وب���نينَّ اأن الوزارة مازالت مهتمة ومتابعة م�ساألة 
التج���ار الوهميني الذين يتاجرون بالب�رش ب�سورة غر 

اإن�سانية وغر ح�سارية وغر قانونية.
ولف���ت اأن اأكرث من 130 مكتبا و�رشكة ا�ستقدام 
عمالة ي�ستغيثون م���ن ال�سما�رشة، واأنه البد من و�سع 

حد للتجارة باخلدم االإفريقيات من جانب هوؤالء.
االقت�سادي���ة  اجلرائ���م  اإدارة  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
حترياته���ا وحتقيقاتها؛ من اأج���ل القب�ص على كافة 
ال�سما����رشة املخالف���ني للقانون وما يع���رف بال�سوق 

ال�سوداء ب� )جتار ال�سنطة(.

إشادة بجهود “الداخلية”
وتقدم جمل����ص اإدارة ومنت�سبو اجلمعية بال�رشكة 
اجلزي���ل لوزير الداخلية ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل 

خليفة واإلى اإدارة مكافحة اجلرائم االقت�سادية على 
جه���ود الوزارة؛ م���ن اأجل ت�سحيح الو�س���ع والقب�ص 
على املخالفني وجميع م���ن ت�سول له نف�سه مبزاولة 
املهن���ة بغر ت�رشيح ر�سمي وقانوين وعلى جميع من 

يتعامل مع هذه الفئة.
ويف التفا�سي���ل، اأك���د رئي����ص جمعي���ة البحرين 
ملكات���ب اال�ستقدام ل���� “الب���الد” اأن وزارة الداخلية 
حترك���ت من اأج���ل ت�سحي���ح الو�س���ع والقب�ص على 
املخالف���ني بعدم���ا تلقت خطابا م���ن اجلمعية مدعم 
باالأدل���ة املطلوبة واالأ�سم���اء واالأرق���ام، وهي اجلهة 
الوحي���دة الت���ي حترك���ت بع���د خماطب���ة العديد من 

اجلهات ذات االخت�سا�ص.

تجار “الشنطة”
وبعدها عقدت ال���وزارة اجتماعا مع ممثلني من 
اإدارة اجلمعي���ة، ومت الك�سف على التفا�سيل واالأدلة 
والدعائ���م كافة التي متتلكه���ا اجلمعية فيما يتعلق 
بال�س���وق ال�سوداء لتج���ار ال�سنطة ال�س���وداء، ويرجع 
ا�سم جت���ار “ال�سنطة” ال�س���وداء اأو احلقيبة ال�سوداء 

كون هوؤالء ال ميلكون �سوى �سنطة من دون ترخي�ص 
ملزاول���ة املهنة وال مكت���ب وال اأي التزام قانوين من 

االلتزامات التي تفر�سها اململكة يف هذا ال�سدد.
ال���وزارة بعده���ا اخلي���وط  “تابع���ت  واأ�س���اف: 
املوج���ودة لديه���ا، ومت ر�س���د العدي���د م���ن جت���ار 
)ال�سنط���ة( الذي���ن مت خماطبتهم ب����رشورة احل�سور 
الإدارة مكافح���ة اجلرائ���م االقت�سادية؛ للوقوف على 

م�ساألة اإعالنات منت�رشة ال�ستقدام اخلدم”.

السماسرة للنيابة
وتاب���ع: “اأفاد م�سوؤول���و وزارة الداخلي���ة الإدارة 
اجلمعي���ة يف لقاءات متالحق���ة اأنه مت ر�س���د العديد 
من �سما�رشة ا�ستقدام العمال���ة غر النظاميني، ومت 
حتوي���ل بع�سه���م للنياب���ة العامة بعد ثب���وت االأدلة 

عليهم يف التحقيق”.
واأكد اأن جتار “ال�سنطة” ا�ستحوذوا على 70 % 
م���ن �سوق ا�ستق���دام اخلدم؛ وذلك راج���ع النخفا�ص 
االأ�سعار الت���ي يطرحونها يف ال�سوق، اإذ اإن اأ�سعارهم 
ت���رتاوح ب���ني 400 اإل���ى 550 دين���ارا؛ الأنه���م غ���ر 

ملتزمني باإيجارات وروات���ب ور�سوم وتاأمني، ونحن 
ت���رتاوح اأ�سع���ار اخل���دم لدينا اأك���رث منهم ب���� 300 
دينار، ويعد الف���ارق كبر ن�سبًيا بني القانوين وغر 

القانوين.
وب���نينَّ اأن املكات���ب القانونية تق���وم بالتاأمني 
عل���ى اخلدم وقيمة التاأمني ال تقل على 120 دينارا، 
وهناك مكت���ب يف بلد املن�ساأ اأو بلد اال�ستقدام ياأخذ 
نحو 100 دينار على ترتيب االأمور القانونية للخادمة 

حلني الو�سول اإلى البحرين.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اجلمعي���ة يف �سدد رف���ع قوائم 
اأخ���رى من جتار “ال�سنطة” اإلى وزارة الداخلية لتقوم 
االأخ���رة مبا يلت���زم اجت���اه كل من ي�سول ل���ه نف�سه 

خمالفة القانون.
وذكر اأن هذه املكاتب ال تقوم با�ستقدام اخلدم 
اإال م���ن دول اإفريقيا، وهي غر قادرة على ا�ستقدام 

اخلدم من اإندوني�سيا والهند والفلبني.

قضايا نصب
ون����وه اأن هناك العديد م����ن املواطنني من وقع 

�سحي����ة لن�س����ب ه����وؤالء التج����ار، و�سجل����ت اجلمعية 
العديد من هذه الق�س�ص من جملتها اأن املواطنني 
يدفع����ون الأحد االأ�سخا�����ص بعد تعرفه����م على رقم 
ورد اإليه����م عن طريق برنام����ج التوا�سل االجتماعي 
ال�سه����ر )الوات�����ص اب( وبعد توا�سله����م مع الرقم 
ودف����ع املبل����غ ال يح�سلون ال على خادم����ة وال املبلغ 
بعدم����ا يقوم ال�سم�س����ار بغلق الهات����ف نهائًيا وبعد 
تقدمي ال�سك����وى عليه يت�سح اأنه م����ن �سمن �سبكة 

ال�سوق ال�سوداء.
وق����ال: “هنال����ك العدي����د من يعم����ل يف ال�سوق 
منهم االآ�سيويون ومنهم املواطنون، ويقوم العديد 
منه����م بتهريب اخلدم بع����د �سهر م����ن ا�ستقدامهم 

وي�رشحونهم يف ال�سوق كعمالة �سائبة”.
وح����ذر رئي�����ص جمل�����ص اإدارة جمعي����ة مكات����ب 
البحرين لال�ستقدام عقيل املحاري جميع املواطنني 
م����ن التعامل م����ع اأي جهة غر قانوني����ة يف ا�ستقدام 
اخلدم، م�سًرا اإلى اأن حف����ظ اأموال املواطنني ياأتي 
باعتم����اد امل�سل����ك القانوين مع مكات����ب اال�ستقدام 

القانونية امل�سجلة وفق قانون البحرين.

• رئي�ص جمعية مكاتب اال�ستقدام: م�سكلة ا�ستقدام العمالة من اإفريقيا بطريقة غر قانونية منت�رشة ب�سكل كبر	

علوي �ملو�سوي

27 �ألف حماولة �خرت�ق و23 مليون ر�سالة �سارة بالربع �لأول
مترين افرتا�سي ل� “�سقور اأمن املعلومات” للتعامل مع الهجمات االإلكرتونية... القائد: 

املنام���ة - بنا: اأك���د الرئي�ص التنفي���ذي لهيئة 
املعلوم���ات واحلكومة االإلكرتونية حمم���د القائد اأن 
االإمكاني���ة التقني���ة العالي���ة واالأجه���زة االإلكرتونية 
احلديث���ة والربام���ج املتط���ورة الت���ي ت�ستع���ني بها 
اململك���ة لتقدمي خدماتها يف خمتل���ف مناحي احلياة 
خ�سو�س���ا بقطاعات مهمة وحيوي���ة، يجعلها عر�سه 
اأم���ام الهجمات االإلكرتونية ال�سته���داف موؤ�س�ساتها 
اخلدمية ناهيك عن الهجمات التي قد تطال االأفراد.

وب���ني القائ���د اأن اململكة وبف�س���ل توجيهات 
احلكومة وتنفي���ذا لتو�سيات اللجن���ة العليا لتقنية 
املعلومات واالت�ساالت برئا�سة نائب رئي�ص الوزراء 
رئي�ص اللجنة �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، 
تبنت اعتماد وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف تقدمي 
اخلدم���ات االإلكرتونية احلكومي���ة يف ظل اال�ستخدام 
املتزاي���د لالأجهزة الذكي���ة، اإال اأنها مل تغفل يف ذات 
االإطار توجيه املوؤ�س�س���ات احلكومية ب�رشورة اعتماد 
االنظم���ة امل�سان���دة لرف���ع م�ستوى حتدي���د املخاطر 
وم�ست���وى االأمن االإلكرتوين وتطبيق اال�سرتاتيجيات 
املتعلق���ة باأم���ن املعلوم���ات وتطبي���ق قان���ون اأمن 

املعلومات.

توفير الحماية األمنية
كم���ا اأ�س���اد القائد بتوجيه���ات وزي���ر الداخلية 
الفري���ق الركن ال�سي���خ را�سد بن عب���داهلل اآل خليفة 
ب�رشورة توفر احلماية االأمني���ة لالأنظمة االإلكرتونية 
وا�ستم���رار التع���اون وتن�سي���ق اجلهود م���ع اجلهات 
للجرائ���م  للت�س���دي  بال���وزارة  االأخ���رى  االأمني���ة 
م���ن  واملعلوم���ات  االأ�س���ول  االإلكرتوني���ة وحماي���ة 
االخرتاقات والتهديدات االأمنية املتزايدة، وال�سيما 
اأنه���ا اأ�سبحت �سناعة عاملي���ة م�ستمرة يف الت�ساعد، 
اإل���ى جانب ت�سدي���ده بالتطوير امل�ستم���ر لفرق اأمن 
املعلوم���ات بالقط���اع احلكوم���ي ودعمه���ا باملوارد 
الب�رشي���ة والتقني���ات املطلوب���ة وتنفي���ذ ال���دورات 

التدريبي���ة يف �سبيل رفع م�ستوى الوعي باأهمية اأمن 
املعلومات وتنمي���ة مهاراتهم للقيام مب�سوؤوليتهم، 
موؤك���داً اأنهم خ���ط الدفاع االأول وال�س���د املنيع الذي 

يحول دون التعر�ص الأي حماولة اخرتاق اإلكرتونية.
واأو�س���ح اأن االإدارة العام���ة الأم���ن املعلوم���ات 
وال���رتددات الراديوية بالهيئة متكن���ت خالل الربع 
االأول م���ن العام 2017 من ر�س���د ما يقارب 27 األف 
حماولة اخ���رتاق االأنظمة احلكومية متكن املخت�سني 
العامل���ني بقط���اع تقني���ة املعلوم���ات باملوؤ�س�سات 
احلكومي���ة من ر�سده���ا والتعامل معه���ا بنجاح، اإلى 
جانب ر�سد 23 مليون ر�سالة اإلكرتونية �سارة خالل 

الربع االأول من العام اجلاري.
وق���ال: اإنه وعل���ى �س���وء اهتمام اللجن���ة العليا 
برئا�س���ة �سم���و ال�سي���خ حممد ب���ن مب���ارك اآل خليفة 
ب�رشورة تعزي���ز اأمن املعلوم���ات بالقطاع احلكومي، 
بادرت الهيئة الإطالق مبادرة “ثقة” الأمن املعلومات 
يف االأجهزة احلكومية، مما يخلق بيئة تناف�سية تقوم 
على رفع م�ستوى اأمن املعلومات عن طريق احلوكمة 
ودع���م اجلانب التقن���ي والب�رشي مبا يحق���ق الريادة 

االإقليمي���ة ويحقق بيئة الكرتوني���ة حكومية موثوقة 
به���ا للجهات احلكومي���ة �سمن م�ستوي���ات املبادرة 

الثالث “مبادر” و “متميز” و “متقدم”.

تكريم 4 مؤسسات 
ج���اء ذل���ك باالجتم���اع ال���دوري والور�س���ة التي 
نظمته���ا الهيئة لفري���ق “�سقور اأم���ن املعلومات” 
بالتن�سيق والتع���اون مع “كا�سرب�س���كاي”، بح�سور 
الرئي����ص التنفي���ذي للهيئة، والقائ���م باأعمال نائب 
الرئي����ص التنفي���ذي لتقني���ة للعملي���ات واحلوكمة 
ال�سيخ �سلمان بن حممد اآل خليفة وعدد من الروؤ�ساء 
التنفيذي���ني ميثل���ون اجله���ات التي نال���ت �سهادة 
اعتماد “ثقة”، ومب�سارك���ة 60 خمت�سا يف جمال اأمن 
املعلوم���ات، وياأت���ي هذا االجتماع ا�ستم���راراً جلهود 
الهيئ���ة الرامية لرفع م�ستوى الن�س���ج يف جمال اأمن 
املعلوم���ات مب���ا ينعك�ص عل���ى اخلدم���ات املقدمة 

الأفراد وموؤ�س�سات املجتمع.
ويف م�سته���ل الفعالية، ق���ام الرئي�ص التنفيذي 
بتك���رمي 4 موؤ�س�س���ات حكومي���ة ب���ادرت باالن�سمام 

ملبادرة “ثقة” الأمن املعلومات، اإذ مت تكرمي كل من 
االأمني الع���ام للموؤ�س�سة اخلري���ة امللكية م�سطفى 
ال�سيد، والرئي�ص التنفي���ذي للمجل�ص االأعلى للبيئة 
حممد ب���ن دين���ه، واالأمني الع���ام بالهيئ���ة الوطنية 
للنق���ط والغ���از اأحم���د ال�رشي���ان، والوكي���ل امل�ساعد 
للموارد واملعلومات بوزارة املوا�سالت واالت�ساالت 

عارف املن�سوري.
وبه���ذه املنا�سب���ة، تق���دم الرئي����ص التنفيذي 
للهيئة للجهات املكرمة بالتهنئة الجتيازهم وبنجاح 
متطلبات املرحلة االأول���ى وا�ستيفائها اال�سرتاطات 
الت���ي اأهلته���م وب���كل ج���داره ال�ستحق���اق �سه���ادة 
االعتم���اد من الهيئ���ة مقدراً جهوده���م ومتمنياً لهم 

التوفيق يف اجتياز املرحلتني الالحقتني.

مبادرة ناجحة
ب���دوره قال ال�سيخ �سلمان ب���ن حممد اآل خليفة 
اإن مبادرة �سقور اأم���ن املعلومات جنحت يف حتقيق 
اأهدافه���ا املتمثل���ة يف زي���ادة التن�سي���ق والتع���اون 
بني خمتل���ف اجلهات احلكومي���ة للك�سف والت�سدي 

ملحاوالت االخ���رتاق املحتملة واحتوائها باأ�رشع وقت 
ممكن، مب���ا ي�سمن حماي���ة واأمن معلوم���ات الدولة، 
م�سي���داً بحر����ص اجله���ات احلكومية عل���ى التعاون 
وامل�سارك���ة االإيجابي���ة، ودعا لال�ستم���رار يف ت�سافر 
اجله���ود والعمل امل�سرتك بغي���ة اال�ستجابة املبا�رشة 
لهجمات االخ���رتاق بطريقة اأك���رث فاعلية و�سمولية، 
ف�سالً ع���ن حتقيق الوفر املادي للم���وارد احلكومية 
ع���رب اال�ستغ���الل االأمث���ل لتل���ك امل���وارد وا�ستثمار 
اخلربات الب�رشية، داعي���اً بقية املوؤ�س�سات احلكومية 
اإل���ى �رشع���ة املب���ادرة لاللتحاق مبب���ادرة ثق���ة الأمن 
املعلوم���ات اأ�سوة ببقي���ة الوزارات الت���ي مت حازت 
الي���وم �سه���ادة اعتم���اد الجتيازها وبنج���اح املرحلة 

االأولى من الربنامج. 
ال����رشق  يف  االإداري  املدي���ر  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
االأو�س���ط وتركي���ا واأفريقي���ا ل�رشكة كا�س���رب �سكاي 
مك�سي���م فرولوف “ي�رشنا اأن نلع���ب دورا رائداً اليوم 
من خ���الل اإقامة ه���ذه الور�سة، اإذ نعتق���د اأن الوعي 
االأمني االإلكرتوين والتعلي���م هما ركنان اأ�سا�سان يف 
مكافح���ة اجلرمي���ة االإلكرتونية، �سواء عل���ى م�ستوى 
القطاع العام اأو اخلا�ص، وال �سك اأن روؤيتنا تتما�سى 
م���ع روؤي���ة حكومة البحري���ن يف ذات االإط���ار، كما اأننا 
ملتزم���ون بتق���دمي برام���ج تدريبية ممي���زة، واجليل 
الق���ادم من اخلدم���ات الذكية واملنتج���ات التي من 
�ساأنه���ا م�ساعدة البحرين يف اتخاذ خطوات ثابتة نحو 

دولة اآمنة من التهديدات االإلكرتونية”.
كم���ا مت باالجتماع وبالتن�سيق مع كا�سرب�سكاي، 
اإج���راء اأول مترين واقع���ي افرتا�سي لفريق “�سقور 
اأمن املعلوم���ات”، وال���ذي يهدف لتو�سي���ح اأهمية 
تاأم���ني وحماي���ة االأنظم���ة االإلكرتوني���ة يف القط���اع 
احلكومي، ومدى تاأثر احل���وادث والهجمات االأمنية 
الت���ي ق���د ت�سي���ب تل���ك االأنظم���ة يف املوؤ�س�س���ات 
وال�سيا�س���ات  احلكومي���ة وكيفي���ة و�س���ع احلل���ول 

للت�سدي ملثلها يف امل�ستقبل. 

• •هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية عقدت االجتماع الدوري ونظمت الور�سة بالتن�سيق مع “كا�سرب�سكاي”	 حممد القائد	
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ها ق���د اأ�س���دل ال�ستار عل���ى جائزة 
�سمو ال�سي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
للعم���ل اخلريي لهذا العام، لكن ال توجد 
الأعمال اخلري واأبعاد ومعاين هذه اجلائزة 
ح���دود يف مدادها القائ���م على  التكافل 
والرتاح���م، فه���ي متث���ل قب�ًسا م���ن نور 
ك���رمي من ل���دن �ساحب ال�سم���و امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة 
رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، 
اإل���ى حماف���ظ اجلنوبي���ة �سم���و ال�سي���خ 
خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة، 
واأ�سدق تعبري موجز عن هذه املعاين ما 
قاله نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء �سمو 
ال�سي���خ علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة عند 
تثمين���ه اأهمية ه���ذه املب���ادرات كونها 
تر�سخ اأعمال اخلري وجتعلها ثقافة عامة 
اإ�سهاماته���ا  اإن  يف املجتمع���ات، حي���ث 
ت�ستنه����س همم اخلري والب���ذل وت�سلط 
ال�س���وء على من ي�سخ���ر جهده ووقته يف 

خدمة وطنه واأمته.
هذه االإ�ساءات ل�سم���و نائب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء اأ�رشق���ت يف حفل ت�سليم 
اجلائ���زة، لكن، حري بن���ا اأن نت�ساءل عن 
البع���د الثق���ايف واالجتماع���ي املتمح���ور 
على االأ�سا�س االإن�س���اين يف اهتمام �سمو 
رئي����س ال���وزراء وحر�سه عل���ى اأن ميتد 
العطاء للأجنال واالأحفاد بل لكل �سواعد 
اخل���ري يف مملكة اخل���ري، وا�سمحوا يل اأن 
اأقتب�س املعنى وجوه���ره من كلمة �سمو 
ال�سيخ خليفة ب���ن علي التي األقاها اأمام 
حف���ل اجلائزة بقول���ه: “منذ م���ا يقارب 
ع�رش �سن���وات ما�سية اأطلقنا جائزة االبن 
البار واالبنة البارة وم���ن ثم �سعينا لن�رش 
الوعي باالهتم���ام بالوالدين وامل�سنني، 
وبف�سل اهلل �سبحانه وتعالى ثم بف�سل 
م���ا نلقاه م���ن دعم ورعاي���ة واهتمام من 
لدن �سيدي �ساحب ال�سمو الوالد العزيز 
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء املوقر، الذي طامل���ا اأكد علينا 
�رشورة احلر�س على دعم وم�ساندة اأعمال 
اخل���ري والعط���اء يف خمتل���ف املج���االت، 
وتطوي���ر اأوجه دعم اأعم���ال اخلري يف هذا 
البلد املعط���اء، ف�سم���وه قدوتنا وقب�س 
الن���ور الذي نهتدي به يف طريق دعم من 
يعطي ويبذل يف �سبيل وطنه وجمتمعه، 
وعلي���ه فق���د مت تغيري م�سم���ى اجلائزة 
لت�سم���ل كل اأعم���ال اخلري والعط���اء واأن 
ال تقت����رش عل���ى الوالدي���ن وامل�سن���ني 
فق���ط، ويف ه���ذا املق���ام ن�ستذك���ر بكل 
حب وتقدي���ر الدعم الكب���ري وامل�ساندة 
اللحمدودة م���ن لدن الوالد العزيز �سمو 
ال�سي���خ علي بن خليف���ة اآل خليفة نائب 
رئي�س جمل�س ال���وزراء باالهتمام باأعمال 
اخلري وغر�س قيم الرتاحم يف املجتمع”.

اإن قيم الرتاحم يف جمتمعنا الكرمي، 
وح���ني نتحدث ع���ن مقام ه���ذه اجلائزة 
الكرمي���ة، ف���اإن هن���اك م�س���ارات الإثراء 
املجتمع���ات باأعم���ال الب���ذل والتف���اين 
م���ن اأجل تثبيت اأعم���دة التكافل ال�سيما 
اأن رم���وًزا كرمية اأول���ت و�سعت وبذلت 
خلدم���ة ال�سع���وب واالإن�ساني���ة كم���ا هي 

�سرية �سمو االأمري خليفة بن �سلمان.

قبس نور الخير

وزارة الصحة 
 تغضب المواطن

ال�سح���ة واخلدم���ات ال�سحي���ة يف البحرين 
املقدم���ة  ويف  العربي���ة  املنطق���ة  يف  االأول���ى 
بالن�سبة للعامل، وهذا االأمر لي�س بف�سل الوزراء 
املتوال���ني عل���ى ال���وزارة من���ذ عق���ود، اإذ اإن 
بع�سهم ت�سبب يف الكثري من االإعاقة واالإرباك، 
وبع�سهم جاء وذه���ب بدون اأن يرتك ب�سمات، 
والقلي���ل منهم �ساهم يف التق���دم للأمام، لكن 
كم���ا قل���ت اإن البحرين االأولى �سحي���اً وال تكاد 
دول���ة تناف����س البحري���ن يف ال�سح���ة من حيث 
عدد امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية واالأجهزة 
والكف���اءات وغريها م���ن اخلدم���ات، اإذ حتظى 
املحرق وحده���ا مب�ست�سفي���ني اأحدهما خيايل، 
وع���دد هائل من املراكز ال�سحية، حيث ال يبعد 
مرك���ز عن االآخ���ر يف بع����س املناط���ق اأكرث من 
كيلوم���رت واح���د، وهذا ال يوجد حت���ى يف الغرب 
وال�رشق، وه���ذا كله بف�س���ل ال�سيا�سة احلكيمة 
التي يقوده���ا �سمو رئي�س ال���وزراء حفظه اهلل 
ورع���اه الذي اأول���ى ال�سح���ة كل اهتمامه ورعى 
هذا املجال اأكرث مما يعتقد البع�س، فرغم كل 
ما وفره �سموه من اإمكانيات، زاد عليه توجيهه 
الدائ���م وامل�ستمر، اإذ ال تخلو جل�سة من جمل�سه 

العام���ر اإال وحت���دث ع���ن ال�سح���ة، له���ذا يعود 
الف�سل يف ال�سحة ل�سموه حفظه اهلل.

لك���ن م���ع كل ذل���ك وللأ�سف ف���اإن بع�س 
االإدارات وبع����س ال�سيا�س���ات الت���ي يتبعه���ا 
امل�سوؤول���ون بال�سحة تف�سد مث���ل هذا التقدم 
وهذه املكانة، بل ي�سل االأمر الأن ي�سب بع�س 
املواطنني غ�سبهم وحنقهم على ال�سحة ليبلغ 
لل�سجار و�رشب االأطباء ب�سبب االإجراءات اخلاطئة 
الت���ي ال مربر له���ا، واإال هل يعق���ل وي�سدق يف 
البحرين ويف املحرق بالذات اأن يذهب املواطن 
للمركز ال�سحي يف ال�ساعة احلادية ع�رشة اأو حتى 
الثاني���ة ع�رشة ظه���راً لي�سطدم بكلم���ة انتهت 
املواعيد؟ مل���اذا اإذا قام���ت احلكومة بكل هذا 
اجله���د وبذل���ت كل تلك امللي���ني ووجه �سمو 
رئي����س الوزراء للهتم���ام ب�سحة املواطن حتى 
يذه���ب املواط���ن وه���و بحال���ة يرث���ى لها من 
املر�س في�سدم ب���اأن املواعيد انتهت، اإذا من 
ال�ساع���ة احلادية ع�رشة حت���ى الثانية بعد الظهر 
ماذا يفع���ل االأطباء بغرفهم املتع���ددة؟ وماذا 
يفع���ل االإداري���ون الذي���ن مل ي�ستطيعوا توفري 
علج ملواط���ن ذهب يعاين م���ن مر�سه، وعليه 

اأن ينتظ���ر لليوم التايل بحجة  انتهاء املواعيد، 
حتى يف العي���ادات اخلا�سة ال يح���دث ذلك، اإذ 
يت���م ع���لج املري����س اإذا و�سل العي���ادة، اأظن 
اأن هناك فعلً م���ن يف�سد عمل احلكومة اإما عن 
عم���د، وه���ذه م�سيب���ة، اأو عن غري عم���د، وتلك 
اأي�ساً م�سيبة، وما عليك���م اإال اأن ت�ساألوا بع�س 
املواطن���ني مل���اذا تنت�رش ظاه���رة ال�سجارات يف 
املراكز ال�سحية وي�س���ل االأمر للغ�سب و�رشب 
االأطب���اء، وهو بالطبع اأمر خاط���ئ بكل املعايري 
وال ن���ربره ولكن حان الوقت لل���وزراء والوكلء 
لوزاراته���م  يلتفت���وا  اأن  مواقعه���م  كل  يف 
ب���دل بروزه���م الدائم عل���ى �سفح���ات اجلرائد 
بت�رشيح���ات ال تعك�س واق���ع وزاراتهم، فيما ال 
يخل���و توجيه من �سمو رئي�س الوزراء من حتمية 
االهتمام باملواطن ال���ذي كما قال �سموه ذات 
مرة اإن مل ير�س املواطن عن اخلدمات املقدمة 

له فل�سك اأن خلل بها.

تنويرة: 
ال تعبث مع االأحمق فقد ت�سبح مثله.

أحمد سند 
البنعلي
albinali_a 
@hotmail.com

ومضات

ح���رب  ذك���رى  علين���ا  م���رت 
اأكتوب���ر الت���ي م�س���ى عليها 44 
عام���ا بالتم���ام والكم���ال، ح���رب 
مل تاأخ���ذ مكانتها الت���ي ت�ستحق 
املعا����رش،  العرب���ي  التاري���خ  يف 
وال الق�س����س والبط���والت التي 
عا�سه���ا اجلن���دي العرب���ي، واإمنا 
مت الرتكي���ز على �سط���ح احلرب، 
الذي  ونعني قياداته���ا واخللف 
دب ب���ني تل���ك القي���ادات حتى 
اأي���ام احل���رب ذاته���ا، خ�سو�س���ا 
ذلك اخل���لف ال�سهري بني رئي�س 
الدي���ن  �سع���د  الفري���ق  االأركان 
اجلمهوري���ة  ورئي����س  ال�س���اذيل 
اأن���ور ال�سادات حينه���ا على ثغرة 
التعامل  وكيفية  “الدفر�س���وار” 
معه���ا وه���ي الثغرة الت���ي قلبت 
املوازين و�سلب���ت الن�رش العربي 

بريقه وم�سمونه.
عمد كثريون للتعامل مع تلك 
احل���رب تاريخي���ا كج���زء منف�سل 
عما قبله، لي�س ل�سيء اإال لت�سويه 
التاري���خ واالإ�رشار عل���ى الهزمية 
الع�سكري���ة لع���ام 1967، ورب���ط 
احل���وادث باأ�سم���اء معين���ة لغاية 
يف نف�س يعق���وب، ولكن هذا هو 
التاري���خ كما ي���راد التعامل معه 
خ�سو�س���ا يف منطقتن���ا، تاري���خ 
يتعام���ل م���ع اال�س���م ولي����س مع 
ينظ���ر ملوق���ع  تاري���خ  احل���دث، 
الف���رد اأك���رث م���ن نظرت���ه لفعل 
ذلك الفرد، وهو ما يوؤكد حقيقة 
مقولة “ان التاريخ يكتبه القوي 
يتعم���د  واأحيان���ا  املنت����رش”،  اأو 
بع����س املوؤرخني عدم النظر اإلى 
تداعي���ات احل���دث البعيدة خوفا 
عل���ى ال�سورة الت���ي تركها ذلك 
احل���دث كم���ا هو احل���ال يف حرب 

اأكتوبر املجيدة.
اإن تداعي���ات ح���رب اأكتوب���ر 
بفت���ح  متثل���ت  الت���ي  البعي���دة 
اأب���واب الوط���ن العرب���ي للحركة 
ت�سويه  ت�ستطيع  ال  ال�سهيوني���ة 
اإخف���اء  اأو  احل���رب  ه���ذه  جم���ال 
بط���والت م���ن خا�سوه���ا واأعدوا 
لها قبل وقوعها ب�سنوات طويلة 
ب���داأت بع���د الهزمي���ة الع�سكرية 
مبا����رشة اأي منذ �سه���ر يونيو من 
ع���ام 1967، فتل���ك احل���رب وما 
ح���دث قبله���ا وبعده���ا وخلله���ا 
احلقيقي���ة  ال�س���ورة  يعط���ي 
جمي���ع  م���ن  العرب���ي  للإن�س���ان 
جوانبه���ا، يف الفك���ر والتخطي���ط 
والت�سحي���ة وال�سجاع���ة وال�سرب، 
ولكن احلقيقة النا�سعة هي كما 
ورد يف اإح���دى كتاب���ات هي���كل، 
هي حرب خذلتها ال�سيا�سة التي 
حولت نتاجها من حتجيم للكيان 
ال�سهيوين كبداي���ة الإنهائه، اإلى 
تو�س���ع له عل���ى ح�س���اب الوطن 

العربي الكبري... واهلل اأعلم.

بعد 44 عاما

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يتف�س���ل �سيدي جلل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة عاه���ل الب���لد 
املف���دى حفظه اهلل ورع���اه اليوم االأحد 
بافتت���اح دور االنعقاد الراب���ع واالأخري 
من عم���ر برملان 2014، وب���كل �رشاحة 
ن���واب  ينج���ح  مل  وو�س���وح  و�س���دق 
2014 ومل يحقق���وا اأهدافهم ودورهم 
عل���ى الوج���ه االأكم���ل كما ه���و مر�سوم 
والق���درة  الروؤي���ة  واأخفق���وا يف  له���م، 
عل���ى التنب���وؤ مب�س���ار التط���ورات وحل 
م�س���اكل املواطن���ني الكث���رية، ولي�س 
اأو�س���ح واأدق م���ن كلمنا غ���ري ظاهرة 
غي���اب النواب عن اجلل�س���ات واإهمالها 
اإح�سائي���ات  وهن���اك  “باختياره���م”، 

ن����رشت يف ال�سحف املحلي���ة تبني حجم 
ن�س���اط �لنائب و�إنتاجه، وج���اءت �أ�سماء 
يف االإح�سائي���ات مل تق���دم اأي اق���رتاح 
برغب���ة اأو اق���رتاح بقان���ون ط���وال عام 
كامل، م���ع اأن االقرتاح���ات التي تخدم 
املواطن���ني م�سبوب���ة يف م�ساح���ات ال 
نهاية له���ا، وكذلك دخولهم يف ق�سايا 
ومغامرات مثرية بعيدة متاما عن هموم 
املواطن وال مت����س حياته من قريب اأو 
بعي���د، مثل ط���رح مو�س���وع تقاعدهم 
ومطالبته���م بالزي���ادة، واأي�سا تكوين 
جبه���ة قوية لي�س ملناق�س���ة املوا�سيع 
والق�سايا الت���ي تلم�س املواطن واإمنا 
للمطالب���ة باإلغاء مقرر مادة املو�سيقى 

يف مدار����س البحري���ن، حي���ث اعت���ربه 
ال�س���ادة النواب من املقررات الفا�سدة 

وال�رشكية واملدمرة لنف�سية الطالب.
اإذا تفح�سن���ا االأمر اأك���رث، وجدنا اأن 
ع���ددا كب���ريا م���ن ن���واب 2014 كانت 
خطواته���م عك�سي���ة يف م�س���ار العم���ل 
يه���م  م���ا  وكل  والتطوي���ر  الربمل���اين 
املجتم���ع ويواك���ب تطلعات���ه وانعدام 
امل�سوؤولي���ة واحلما�سة واجلد، وال نعلم 
ه���ل �سن�سه���د يف م���ا تبقى م���ن وقت 
ق�سري جدا من عمر هذا الربملان جتربة 
جدي���دة مل يع�سها املواطن ومل يعرفها 
ودروب���ا خمتلفة واأ�سد تاأث���ريا فيه، اأم 
�سيبق���ى احلال كما ه���و عليه و�سيرتك 

املواط���ن يبح���ث يف التفا�سيل ال اأكرث 
وال اأقل، لي�ساهد بعينيه البذور التي مل 
تعرف النمو واالزده���ار ومن ثم البحث 

عن من ي�رشح له هذه النظرية بالذات.
اإن هذه املع���اين جميعها تبني كما 
قلنا م���رارا اأن املجل����س النيابي عبارة 
عن جبهة للمواجهة بني احلكومة وبني 
ممثلي ال�سعب، ومبا اأن البحرين تعي�س 
الدميقراطية احلقة فيمكن الأي جمل�س 
واإمكاني���ات تغيري  ميل���ك جمه���ودات 
الكث���ري م���ن االأم���ور وحتقي���ق املزيد 
م���ن املكا�س���ب للمواطن���ني وحتقي���ق 
االأهداف، فهل �سيرتاجع النواب يف اآخر 

اجلولة خطوة اإلى الوراء.

برلمان 2014 وما 
تبقى من وقت

ال ميك����ن اأن نتوق����ع اأب����ًدا ترحيًب����ا اأو ارتياًحا 
اإ�رشائيلًي����ا جتاه اأية خطوة من �ساأنها تقوية ال�سف 
الفل�سطيني والعربي عموًما، بل على العك�س متاًما 
نتوق����ع اأن ت�رش وت�سعى اإ�رشائي����ل بكل جهد ممكن 
لعرقلة مثل هذه اخلط����وات اأو اإف�سالها، وهذا اأمر 

ثابت ومعروف وال ميكن اأن يتبدل.
واملوق����ف االإ�رشائيل����ي من خط����وة امل�ساحلة 
واإنه����اء االنق�س����ام الفل�سطين����ي لي�����س ا�ستثن����اء 
له����ذه القاعدة، حي����ث حاول رئي�����س وزراء الكيان 

ال�سهي����وين بنيام����ني نتنياه����و، اأن يعك����ر �سف����و 
ه����ذه اخلطوة باإثارة ق�سي����ة �سائكة ومعقدة وهي 
�سلح حركة حما�����س، اإما لتخوي����ف الفل�سطينيني 
م����ن الرت�سان����ة الع�سكري����ة التي متلكه����ا حما�س، 
اأو لتخوي����ف حما�����س نف�سه����ا م����ن تداعي����ات هذه 
امل�ساحل����ة وكيف اأنه����ا �ستجردها م����ن اأهم �سيء 
متلكه وهو �سلحها الذي ترغب يف اأن يكون موازًيا 

وداعًما لعملية التفاو�س مع اجلانب االإ�رشائيلي.
العق����دة الثاني����ة الت����ي طرحه����ا نتنياهو هي 

�الع����ر�ف بدول����ة �إ�رش�ئي����ل، ك�رشط للقب����ول بهذه 
امل�ساحلة الفل�سطينية والتعامل معها، وهو يعلم 
جي����ًدا اأن هذه الق�سية مو�س����ع خلف رئي�سي بني 
فتح وحما�س قد يطيح باآمال ا�ستمرار امل�ساحلة.

والتعلي����م  الرتبي����ة  وزي����ر  مطالب����ة  وتاأت����ي 
االإ�رشائيل����ي نفت����ايل بيني����ت باإج����راء ت�سوي����ت يف 
املجل�س ال����وزاري امل�سغ����ر لل�س����وؤون ال�سيا�سية 
واالأمني����ة )الكابيني����ت( يف احلكوم����ة االإ�رشائيلية، 
وب�سكل فوري، عل����ى وقف حتويل اأموال ال�رشائب 

اإلى ال�سلطة الفل�سطينية، ملعاقبة الفل�سطينيني 
على ان�سمامه����م للإنرتبول وعلى اجتماع احلكومة 
الفل�سطيني����ة يف غزة، لتثري خم����اوف كبرية ب�ساأن 
االإج����راءات الت����ي ميك����ن اأن تلج����اأ اإليه����ا اإ�رشائيل 
الإ�ساف����ة ال�سف����ة الغربي����ة للح�س����ار اخلانق الذي 

تفر�سه منذ �سنوات على غزة.  
ومن هن����ا، على الفل�سطينيني اأن يبتعدوا عن 
نقاط �خلالف �جلوهرية لت�سري �مل�ساحلة وت�ستمر 

وتوؤتي ثمارها املرجوة.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراويإسرائيل والمصالحة الفلسطينية

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

عادل عيسى  
المرزوق



الع���ام  قطاع���ي  ودائ���ع  اإجم���ايل  تراج���ع 
واخلا����ص اإل���ى 11.867 ملي���ار دين���ار حت���ى 
ملي���ار   12.041 مقاب���ل  املا�ض���ي  اأغ�ضط����ص 
دين���ار بالف���رة نف�ضه���ا م���ن الع���ام املا�ضي، 
بانخفا����ص ن�ضبته 1.44 %، وت�ض���ر البيانات 
اإل���ى اأن ودائع القطاع اخلا����ص )حتت الطلب( 
قد �ضجلت 2.812 ملي���ار دينار حتى اأغ�ضط�ص 
مقابل 2.879 مليار دينار يف يوليو 2017، اأما 
ودائع القط���اع اخلا�ص )الأجل والتوفر(، فقد 
بلغت 7.147 مليار دينار يف اأغ�ضط�ص املا�ضي 
مقابل 7.130 مليار دينار يف يوليو 2017. اأما 
ودائ���ع احلكومة، فق���د انخف�ض���ت اإلى 1.906 
مليار دينار يف اأغ�ضط�ص مقارنة ب�2.030 مليار 

دينار يف يوليو.

وهب���ط النقد املت���داول خ���ارج امل�ضارف 
والودائع حتت الطل���ب )مبفهومه ال�ضيق ن1( 
خالل اأغ�ضط�ص املا�ضي اإلى 3.347 مليار دينار 
مقاب���ل 3.417 ماليني دين���ار يوليو 2017، اأي 
بانخفا����ص ن�ضبت���ه 2.04 %، وانخف����ص النقد 
املتداول مبفهومه املتو�ضط )ن2( )املتداول 
خارج امل�ضارف والودائع حتت الطلب والودائع 
الزمني���ة والدخارية( خ���الل اأغ�ضط�ص املا�ضي 
لي�ضج���ل 10.495 مليار دين���ار مقابل 10.548 
مليار دين���ار يف يوليو 2017، بانخفا�ص ن�ضبته 
0.50 %. واأما النقد املتداول مبفهومه الوا�ضع 
)ن3(، والذي ي�ضمل الودائع احلكومية وعر�ص 
النق���د )ن2(، فقد بلغ خالل اأغ�ضط�ص من العام 
2017 نح���و 12.402 مليار دينار بانخفا�ص يف 
ن�ضبة النمو بلغ 2.5 %، اإذ �ضجل يف يوليو العام 

اجلاري نحو 12.578 مليار دينار.

“الأوروبي” يفر�ص ر�ضوما على الفولذ 
الرو�ضي والإيراين والربازيلي والأوكراين

بروك�ض���ل - اأ ف ب: اتخذ الحت���اد الأوروبي اجراءات 
ملكافحة الإغراق �ضد بع����ص منتجات الفولذ امل�ضتورد 
من الربازيل واإي���ران ورو�ضيا واأوكرانيا. ويراقب التكتل 
الأوروب���ي قطاع الف���ولذ الذي ي�ضه���د فائ�ضا يف الطلب 
العامل���ي عن كث���ب، وكان اتخذ نح���و 50 اإج���راءا دفاعيا 
جتاريا على واردات من منتجات احلديد ال�ضلب خ�ضو�ضا 
من ال�ض���ني. وت�ضمل الإجراءات هذه املرة بع�ص منتجات 
�ضفائح احلديد والف���ولذ امل�ضحوبة على ال�ضاخن والتي 
�ضتفر�ص عليها ر�ضوم جمركية تتراوح بني 17.6 يورو 

و96.5 يورو للطن الواحد بحد حتقيق للمفو�ضية.

القت�ضاد الأمركي يفقد 33 األف وظيفة خالل �ضبتمرب 
وا�ضنط���ن - مبا�رش: فقد القت�ضاد الأمركي اآلف الوظائف ال�ضهر املا�ضي للمرة الأولى 

منذ العام 2010، اإل اأن معدل البطالة تراجع لأدنى م�ضتوى يف 17 عاماً تقريباً.
واأعلن���ت وزارة العم���ل الأمركية، اأم����ص الأول، اأن القت�ضاد فق���د 33 األف وظيفة خالل 

�ضبتمرب املا�ضي، مقابل اإ�ضافة 169 األف وظيفة خالل اأغ�ضط�ص ال�ضابق له.
وكان���ت توقعات املحللني ت�ضر اإلى اأن القت�ض���اد الأمركي �ضي�ضيف 82 األف وظيفة 

يف ال�ضهر املا�ضي.
وعلى اجلانب الآخر، تراجع معدل البطالة يف الوليات املتحدة اإلى 4.2 % بنهاية �ضبتمرب، 

لت�ضجل اأدنى م�ضتوى منذ دي�ضمرب من العام 2000، مقابل 4.4 % يف اأغ�ضط�ص املا�ضي.
واألق���ت احلكومة الأمركية باللوم يف فقدان الوظائ���ف على اإع�ضاري “هاريف” و”اإيرما” 

وما ترتب عليهما من توقف لالأعمال يف وليتي “تك�ضا�ص” و “فلوريدا”.  

  للتوا�ضل:  )ق�ضم القت�ضاد: 17111455(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�ضراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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اقتصاد
678.1 مليون دينار �لنقد �ملتد�ول يف �أغ�سط�س

بنمو 2.41 % 

بل���غ جمم���وع النق���د املت���داول يف البحرين 
يف اأغ�ضط����ص 2017 نح���و 678.1 مليون دينار، 
مقارنة ب���� 662.1 ملي���ون دينار نهاي���ة يوليو 
املا�ض���ي، حمققا منوا بن�ضب���ة 2.41 %، وذلك 
وفق���اأ لأح���دث الإح�ض���اءات امل�رشفي���ة التابعة 

مل�رشف البحرين املركزي.
فيما بلغ جمم���وع اأوراق النقد املتداول يف 
اأغ�ضط�ص املا�ض���ي 657.4 مليون دينار، وكان 

قد �ضجل 641.6 مليون دينار يوليو 2017.
واأظه���رت بيان���ات امل����رشف املرك���زي اأن 
النق���د املت���داول خ���ارج امل�ض���ارف بل���غ 535 
مليون دين���ار يف اأغ�ضط�ص املا�ض���ي، فيما بلغ 
النق���د املوج���ود ل���دى امل�ض���ارف م���ا يقارب 

143.1 مليون دينار.
النق���د  اأوراق  اأن  البيان���ات  واأو�ضح���ت 
)Banknote( بل���غ جمموعه���ا 657.4 مليون 
دين���ار، منه���ا 525.2 مليون من فئ���ة الع�رشون 
دين���ار، 73.2 مليون م���ن فئة الع����رشة دنانر، 

و23.4 مليون م���ن فئة اخلم�ضة دنانر، و25.9 
ملي���ون م���ن فئ���ة الدين���ار، و9.7 ملي���ون فئة 

الن�ضف دينار.
اأم���ا امل�ضكوكات )العمل���ة املعدنية(، فقد 
بلغ���ت نح���و 20.7 ملي���ون دين���ار يف اأغ�ضط�ص 

2017، بارتف���اع بن�ضب���ة 0.97 % مقارن���ة ب���� 
20.5 ملي���ون دين���ار خ���الل يولي���و املا�ض���ي، 
وتفي���د الأرقام اأن قيمة تلك العمالت املعدنية 
ت�ضاعفت 92.2 % عن العام 2007 )خالل 10 

�ضنوات(، حيث كانت عند 10.3 مليون دينار.

• اأظهرت البيانات اأن النقد املتداول خارج امل�ضارف بلغ 535 مليون دينار يف اأغ�ضط�ص املا�ضي	

“�نف�ستكورب” �سيعلن عن �سفقة عقارية يف �أوروبا قريبا

حت�سن يف �أد�ء “�أ�رسي” خالل 2017

يزخر بالقياد�ت و�لكفاء�ت �لن�سائية وزير �لنفط: “�لقطاع” 
يرعى الن�ضخة ال� 3 من ملتقى جائزة التميز للمراأة باخلليج

املنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز: 
اأك���د وزير النفط ال�ضيخ حمم���د بن خليفة اآل 
خليف���ة اأن القط���اع النفط���ي وال�ضناع���ي يف 
البحري���ن ودول جمل����ص التع���اون اخلليج���ي 
يزخر بالقيادات والكفاءات الن�ضائية الالتي 
يعملن بجٍد واجتهاد؛ م���ن اأجل حتقيق اخلر 
والنم���اء والرخ���اء لبلدانه���م، مثمن���اً اجلهود 
العظيمة التي يبذلها املجل�ص الأعلى للمراأة، 
وتق���دمي الدعم وامل�ضان���دة كافة يف متكني 

املراأة البحرينية على خمتلف الأ�ضعدة. 
وق���د ع���ربرَّ الوزي���ر ع���ن بال���غ تقديره يف 
موا�ضلة امل���راأة درب التميز بانعقاد ملتقى 
جائ���زة التميز للمراأة القيادي���ة للمرة الثالثة 
مع  انطالق �ضل�ضلة فعاليات موؤمتر ومعر�ص 
الأو�ض���ط )ميب���ك( واختي���ار اجله���ة  ال����رشق 
املنظم���ة اململك���ة، وال���ذي ج���اء ُحج���ًة قوية 
لل�ضمع���ة الطيبة التي تتمت���ع بها البحرين يف 
�ضناعة املوؤمت���رات واملعار�ص املتخ�ض�ضة 
وما تقدمه حكومة البحرين من دعم وم�ضاندة 
يف ا�ضتقط���اب الفعالي���ات كاف���ة يف اأر����ص 
اململكة؛ بو�ضفها من�ض���ات عالية امل�ضتوى 
ب���ني  واخل���ربات  والآراء  املع���ارف  لتب���ادل 
املتخ�ض�ض���ني واملهند�ض���ني والفنيني من 
العديد ال�رشكات النفطية الوطنية والإقليمية 

والعاملية. 
ويرع���ى وزي���ر النف���ط الن�ضخ���ة الثالث���ة 

م���ن ُملتق���ى جائزة التمي���ز للم���راأة القيادية 
يف �ضناع���ة النف���ط والغ���از يف دول جمل����ص 
التع���اون اخلليجي، املزمع عقده يوم الأربعاء 
11 اأكتوبر 2017 وذل���ك على هام�ص موؤمتر 
ومعر�ص ال�رشق الأو�ض���ط لهند�ضة العمليات 
MEPEC 2017 ال���ذي ت�ضت�ضيفه البحرين 
بتنظي���م م���ن �رشك���ة مي���دل اإي�ض���ت اإنرج���ي 
اإيفنت����ص بالتع���اون والتن�ضي���ق م���ع الهيئة 
الوطنية للنف���ط والغاز، والذي ج���اء متزامناً 
مع اإعالن املجل�ص الأعل���ى للمراأة بتخ�ضي�ص 
ي���وم امل���راأة البحرينية لهذا الع���ام لالحتفاء 

باملهند�ضة البحرينية.
ويهدف امللتقى اإلى ت�ضليط ال�ضوء على 

�ضب���ل اإ�رشاك ومتكني ورفع م�ضتوى املراأة يف 
�ضناعة النفط والغاز ب���دول جمل�ص التعاون 
اخلليجي والحتفال بامل�ضرة التنموية التي 
ت�ضهدها امل���راأة اخلليجية القيادية املتميزة 
م���ن تط���ور ومناء وازده���ار وعلى م���ا حققته 
م���ن اإجنازات نوعي���ة كبرة �ضاهم���ت ب�ضكل 
مبا����رش يف النه�ض���ة التنموية الت���ي ت�ضهدها 
بلدانه���م يف �ضناع���ة النف���ط. كم���ا �ضُي�ضلط 
امللتقى ال�ضوء على مناق�ضة �ضبل ا�ضت�رشاف 
امل�ضتقبل للم���راأة القيادية اخلليجية يف هذه 
ال�ضناعة احليوي���ة والإ�ضراتيجيات الدافعة 
لتمكني ح�ضورها وتقدمها يف جمال ال�ضناعة 
النفطي���ة وال�ضناعات الأخ���رى ذات العالقة، 
وكذل���ك مناق�ضة التحديات الت���ي تواجها يف 
حتقي���ق تطلعاته���ا يف القطاع���ات التنموية 

املختلفة.  
كما ُيعترب امللتقى فر�ضة كبرة للتعلم 
م���ن الن�ضاء القياديات الالتي حققن اإجنازات 
عظيم���ة والتوا�ض���ل م���ع اأُخريات م���ن حقول 
�ضناع���ة النفط والغ���از وال�ضئنا�ص باآرائهن 
وتلقي امل�ضورة م���ن املوجهات املتواجدات 
حت�ض���ني  ط���رق  وا�ضتك�ض���اف  امللتق���ى  يف 
مهاراته���ن القيادية ال�ضخ�ضية وكذلك تعلم 
اأف�ض���ل املمار�ض���ات والتج���ارب امل�ضتخدمة 
يف جميع اأنحاء �ضناع���ة النفط والغاز يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.  

املنام����ة - ال�رشك����ة القاب�ض����ة للنف����ط 
والغ����از: ترع����ى ال�رشك����ة القاب�ض����ة للنفط 
والغ����از م�ضابقة ال�رشق الأو�ض����ط لل�ضيارات 
Chem-( التي تعمل بالطاقة الكيميائية
ُتعق����د  الت����ي   )  E-Car Competiton
للم����رة الثاني����ة يف البحري����ن خ����الل الدورة 
الرابعة م����ن موؤمتر ومعر�ص ال�رشق الأو�ضط 
ت�ضت�ضيف����ه  ال����ذي  العملي����ات،  لهند�ض����ة 
اململك����ة البحري����ن برعاية رئي�����ص الوزراء 
�ضاح����ب ال�ضم����و امللكي الأم����ر خليفة بن 
�ضلم����ان اآل خليف����ة حت����ت �ضع����ار “النم����و 
امل�ضت����دام م����ن خ����الل البت����كار والتكامل 
يف عملي����ات امل�ض����ايف والبروكيماويات” 
وذلك على اأر�ص مركز البحرين للمعار�ص.

وتهدف امل�ضابقة الت����ي تقام بتنظيم 
للمهند�ض����ني  الأمرك����ي  املعه����د  م����ن 
م�ضارك����ة  اإل����ى   )AIChE( الكيميائي����ني 
الطالب اجلامعيني يف ت�ضميم وبناء �ضيارة 

تعمل مب�ض����در للطاقة الكيميائية، وحتمل 
باأم����ان حمول����ة حم����ددة مل�ضاف����ة معينة ثم 
Chem- تتوق����ف، حي����ث تعترب م�ضابق����ة
E-Car Competiton الت����ي ب����داأت يف 
العام 1999 طريقة عملية وممتعة للطالب 
لتطبي����ق ما اكت�ضبوه م����ن معارف يف جمال 

الكيميائي����ة وامل�ضاعدة  الهند�ض����ة  مبادئ 
يف بناء مه����ارات القي����ادة يف الوقت نف�ضه 
م����ع الركيز على �ضالم����ة العمليات وتنمية 
الهتم����ام واخلربة يف اأنواع الوقود البديلة. 
ومع الهتمام املتزاي����د بتطبيقات الوقود 
البدي����ل يف جميع اأنح����اء الع����امل، اأ�ضبح من 
امله����م اأك����ر م����ن اأي وقت م�ض����ى لطالب 
التفاع����الت  عل����ى  التع����رف  اجلامع����ات 
حتري����ك  له����ا  ميك����ن  الت����ي  الكيميائي����ة 

املركبات.
لل�رشك����ة  التنفي����ذي  الرئي�����ص  وع����ربرَّ 
القاب�ض����ة بالوكالة ظافر اجلالهمة عن بالغ 
�ضعادت����ه لرعاي����ة ال�رشك����ة القاب�ضة للنفط 
والغ����از اإح����دى اأهم الفعالي����ات التي تعقد 
على هام�ص موؤمت����ر ومعر�ص ميبك 2017، 
وه����ي م�ضابقة ال�����رشق الأو�ض����ط لل�ضيارات 
وذلك يف اإطار التزام ال�رشكة بتعزيز م�ضاركة 

ال�ضباب يف قطاع هند�ضة العمليات.

الكوي���ت - اأرق���ام: يتاأهب بنك 
�ضفقة  عن  لالإعالن  “اإنف�ضتكورب” 
عقاري���ة يف اأوروب���ا، وذل���ك �ضم���ن 
خططه التو�ضعية نحو الأ�ضواق التي 

تتمتع باآفاق منو كبرة.
وفيم���ا مل تك�ض���ف امل�ضادر عن 
قيمة ال�ضفقة، اأفادت باأن العقارات 
حم���ل ال�ضتح���واذ تعك����ص �ضيا�ضة 
البن���ك الناجح���ة يف اغتن���ام الفر�ص 
والت���ي  املجزي���ة،  ال�ضتثماري���ة 
تن�ضج���م مع اإ�ضراجتيت���ه املدفوعة 
بخطط تطويرية نحو تعظيم الأرباح 
اآمن���ة، متوقع���ة الإعالن  ب�ضفق���ات 
ع���ن تنفي���ذ ال�ضفق���ة خ���الل اأيام؛ 
لتن�ض���م مع ذلك �ضفق���ة العقارات 
الأوروبي���ة اإلى حمفظ���ة ا�ضتثمارات 

“اإنف�ضتكورب” املتنامية.
“اإنف�ضتكورب”، عنيرَّ  اأن  يذك���ر 
رئي�ض���ا  الإبراهي���م  يو�ض���ف  اأخ���را 
ملجل����ص اإدارته���ا خلف���اً ملوؤ�ض�ضها 
منر ق���ردار الذي تقاع���د ر�ضمياً. 
فيم���ا خل���ف البراهي���م يف من�ضب���ه 
ال�ضابق كنائب لرئي�ص جمل�ص اإدارة 

البنك خالد را�ضد الزياين.

و�ضغ���ل الإبراهيم ال���ذي ح�ضل 
على درجة الدكت���وراه يف القت�ضاد 
م���ن جامع���ة كلرمون���ت للدرا�ضات 
اإدارة  جمل����ص  ع�ضوي���ة  العلي���ا، 
اإنف�ضتك���ورب منذ مايو 2014. وهو 
القت�ضادي���ة  ال�ض���وؤون  م�ضت�ض���ار 
ل�ضاح���ب ال�ضمو اأمر دولة الكويت، 
علماً اأنه �ضغ���ل �ضابقاً من�ضب وزير 
املالية الكويت���ي، ووزير التخطيط، 
التنمي���ة  ل�ض���وؤون  الدول���ة  ووزي���ر 
الإداري���ة، ووزير الربي���ة والتعليم 

العايل.
ع�ضوي���ة  الإبراهي���م  وي�ضغ���ل 
جمال�ص اإدارة ع���دد من املوؤ�ض�ضات 
الب���ارزة يف الكوي���ت، مب���ا يف ذل���ك 
الأمرك���ي  التحال���ف  موؤ�ض�ض���ة 
اخللي���ج  دول  ومعه���د  الكويت���ي 
العربية، وه���و ع�ضو يف جمل�ص اأمناء 
اجلامع���ة العربية املفتوحة وجلنتها 
التنفيذي���ة ورئي�ص جلن���ة التدقيق 
جمل����ص  يف  وع�ض���و  له���ا،  التابع���ة 
الدرا�ض���ات  ملرك���ز  امل�ضت�ضاري���ن 
العربي���ة املعا����رشة بجامع���ة جورج 

تاون بالوليات املتحدة.

املنامة - اأ����رشي”: ك�ضف جمل�ص 
اإدارة ال�رشك���ة العربي���ة لبناء واإ�ضالح 
اأداء  ال�ضف���ن )اأ����رشي( ع���ن حت�ض���ن 
2017 وع���ن  الع���ام  خ���الل  ال�رشك���ة 
ارتفاع مبيعاته���ا ال�ضنوية يف الفرة 
من 1 يناير اإلى 31 اأغ�ضط�ص 2017. 
ج���اء ذلك لدى عقد املجل�ص اجتماعه 
رق���م 149 برئا�ض���ة رئي����ص جمل�ص 
الإدارة ال�ضي���خ دعيج ب���ن �ضلمان اآل 

خليفة.  
وقال ال�ضي���خ دعيج “ا�ضتعر�ص 
التط���ورات  جمم���ل  الإدارة  جمل����ص 
والأو�ض���اع الإيجابي���ة لل�رشك���ة خالل 

ال�ضنة”. 
اأن  املتوق���ع  “وم���ن  واأ�ض���اف 
القت�ضادي���ة  الظ���روف  تتح�ض���ن 
وظ���روف العم���ل اخلا�ض���ة باأن�ضط���ة 

ال�رشكة”.
ال�ضيخ دعي���ج ت�رشيحه  واختت���م 
موؤك���دا اأنه “م���ن الب���وادر امل�ضجعة، 
حت�ض���ن مبيعات ال�رشك���ة خالل ال�ضنة 

ب���دءاً من مطلع ه���ذا العام وحتى 31 
اأغ�ضط�ص 2017. 

اأن  اإل���ى  التوقع���ات  وت�ض���ر 
الع���ام 2018 �ضيكون عام���اً اإيجابياً 
اأي�ض���اً، خ�ضو�ض���ا يف �ض���وء خريطة 
الطري���ق الت���ي تعكف ال�رشك���ة على 
اإعدادها، وبالتايل تنفيذها يف ال�ضنة 

اجلديدة”.

زينب �لعكري

�ملحرر �القت�سادي

عر�ص النقد يراجع 1.44 % يف اأغ�ضط�ص 

• ال�ضيخ دعيج بن �ضلمان اآل خليفة 	

• وزير النفط 	

• ظافر اجلالهمة	

“�لقاب�سة للنفط و�لغاز” ترعى “�سيار�ت �لوقود �لبديل”
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“با�س”: 100 موظف بحريني يدعمون “�سوي�س بورت”

“�ستاندرد اآند بورز” توؤكد ت�سنيف ال�سعودية مع نظرة م�ستقرة

ملتقى املحا�سبني يناق�س “القيمة امل�سافة” بالبحرين 

القيمة ال�سوقية للبور�سة ترتفع 97.87 مليون دينار

78 % من قيمة منازعات “دار القرار” اأحد اأطرافها قطري

“املركزي” يلغي ترخي�سا ل�رشكة ا�ستثمارية حملية

بلغت 7.98 مليار دينار يف �أغ�سط�س

�ملركز ينظر ق�سايا بـ 90 مليون دوالر 

61 موؤ�س�سة تعمل يف �ل�سوق

�سهدت �لقيمـــة �ل�سوقية لل�ـــركات �مل�ساهمة 
�لعامـــة يف بور�ســـة �لبحريـــن �رتفاًعـــا بن�سبة 1.24 
% يف �سهـــر �أغ�سط�س �ملا�ســـي قيا�ًسا ب�سهر يوليو 
�ملا�ســـي، و17.47 % مقارنـــة ب�سهـــر �أغ�سط�س من 

�لعام 2016.
ووفًقـــا الأحدث بيانات ن�ـــرت على موقع م�رف 
�لبحرين �ملركـــزي، فاإن �لقيمـــة �ل�سوقية للبور�سة 
يف �سهـــر �أغ�سط�ـــس �ملا�سي بلغت نحـــو 7.98 مليار 
دينـــار، بزيادة 97.87 مليون دينار، قيا�ًسا بقيمتها 
يف �سهر يوليو �ملا�سي �لتي بلغت قر�بة 7.88 مليار 
دينار. كما �رتفعت قيمة �لبور�سة �ل�سوقية يف �سهر 
�أغ�سط�ـــس بنحو 1.19 مليار دينار قيا�ًسا بقيمتها يف 
ذ�ت �ل�سهر من �لعام �ملا�سي �لتي بلغت نحو 6.79 

مليار دينار.
ويبلغ عدد �ل�ركات �ملدرجة يف بور�سة �لبحرين 
43 �ركـــة حتت 6 قطاعـــات مع �ركة غـــر بحرينية 
“بنك م�سقـــط”، و�ركتني بحرينيتني مقفلتني هما 

“�سيكو، و “�سناعة �لورق”.
وكانـــت �لقيمـــة �ل�سوقية للبور�ســـة بلغت نحو 
7.78 مليـــار دينـــار بنهايـــة �لربع �لثـــاين من �لعام 
�جلاري بانخفا�س بـ 300.23 مليون دينار، ما ن�سبته 
3.72 %، قيا�ًســـا بقيمتها �لبالغـــة قر�بة 8.1 مليار 

دينار بنهاية �لربع �الأول من �لعام �جلاري.
و�ت�ســـح من �لبيانات �أن ن�سبـــة �الأرباح �ملوزعة 

�أغ�سط�ـــس  % يف �سهـــر   4.93 �إلـــى �ل�سعـــر بلغـــت 
�ملا�سي، و0.12 % معدل دور�ن �ل�سهم.

و�أقفـــل موؤ�ـــر �لبحريـــن �لعـــام عنـــد م�ستـــوى 
1302.46 نقطـــة بنهايـــة �سهر �أغ�سط�ـــس �ملا�سي، 
برت�جـــع 25.35 نقطـــة، مـــا ن�سبتـــه 1.91 % قيا�ًسا 
بــــ 1327.81 نقطـــة بنهايـــة �سهر يوليـــو �ملا�سي. 
يف حـــني �أن �ملوؤ�ر �أقفل بزيـــادة 160.25 نقطة، ما 
ن�سبتـــه 14.03 % قيا�ًســـا بــــ 1.142.21 نقطـــة يف 

�سهر �أغ�سط�س 2016.
�الأ�سهـــم  قيمـــة  �أن  �إلـــى  �لبيانـــات  و�أ�ســـارت 
�ملتد�ولـــة يف �سهـــر �أغ�سط�ـــس �ملا�ســـي بلغت نحو 
10.31 مليـــون دينـــار، �إذ تـــد�ول �مل�ستثمرون 47 
مليونا و951 �ألف �سهـــم يف ذ�ت �لفرتة، عرب تنفيذ 
1250 �سفقة. يف حني بلغت قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة 
يف �سهر يوليو �ملا�سي نحو 16.15 مليون دينار، �إذ 

تد�ول �مل�ستثمـــرون 87 مليونا و297 �ألف �سهم يف 
ذ�ت �لفرتة، عرب تنفيذ 1437 �سفقة.

وجاء قطاع �مل�سارف �لتجارية يف �ملرتبة �الأولى 
من حيـــث قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة بنحو 3.84 مليون 
دينـــار، ما ن�سبته 37.28 % من �إجمايل قيمة �الأ�سهم 
�ملتد�ولة يف �لبور�ســـة، تاله قطاع �ال�ستثمار بقر�بة 
2.33 مليـــون دينار ما ن�سبتـــه 22.57 %، ثم قطاع 
�ل�سناعـــة بنحو 1.63 مليون دينار ما ن�سبته 15.79 
%، ور�بًعا قطاع �خلدمـــات بنحو 1.58 مليون دينار 
ما ن�سبته 15.35 %، وخام�ًسا قطاع �ل�ركات �ملقفلة 
بـ 419 �ألف دينار ما ن�سبته 4.06 %، ف�ساد�ًسا قطاع 
�لتاأمني بـ 372 �ألف دينار ما ن�سبته 3.61 %، و�أخًر� 
قطاع �لفنادق و�ل�سياحة بـ 138 �ألف دينار ما ن�سبته 
1.34 % مـــن �إجمـــايل قيمـــة �الأ�سهـــم �ملتد�ولة يف 

�لبور�سة.

�ملنامـــة - د�ر �لقـــر�ر: ك�ســـف تقريـــر ملركـــز 
�لتحكيم �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربيـــة “د�ر �لقـــر�ر” للمنازعـــات �ملنظـــورة خالل 
ت�سعـــة �أ�سهر يف �لفرتة من 1 يناير حتى 30 �سبتمرب 
2017، �أن 78 % مـــن قيمـــة منازعـــات “د�ر �لقر�ر” 
�أحد �أطر�فها قطري، فيما �حتلت �جلن�سية �لبحرينية 
�ملرتبة �الأولى من ناحية جن�سيات �الأطر�ف �ملتنازعة 
بو�قع 10 �أطر�ف، ثـــم �لكويتية بو�قع 3 �أطر�ف، ثم 
�لقطرية و�الأمارتية بو�قع طرفني لكل منهما وطرف 
�سعـــودي و�حـــد. وكانـــت �أكـــرب منازعة ينظـــر فيها 
�ملركـــز من حيـــث �ملبالـــغ لطرفـــني �أحدهما قطري 

و�الآخر �إمار�تي بلغت قيمتها نحو 68 مليون دوالر.
وقـــال �الأمـــني �لعام ملركـــز �لتحكيـــم �لتجاري 
لـــدول جمل�س �لتعاون لـــدول �خلليـــج �لعربية “د�ر 
�لقـــر�ر” �أحمد جنم “بلغ عدد �ملنازعات �ملنظورة يف 
�لفرتة نف�سها 9 منازعات، بلغـــت قيمتها �الإجمالية 
90 مليـــون دوالر، وتنوعت �لقطاعـــات �لتي ينتمي 
لهـــا �لنز�عات بني �لنز�عات �ملتعلقة بالنقل �لربي، 
�تفاقـــات �لبيع، �ملقـــاوالت، �الإيجـــار�ت، و�تفاقية 
�الكتتـــاب، �لطر�ن، وتاأ�سي�س �ل�ركات، وهو �إن دل 
على �سيء �إمنا يـــدل على �لثقة �لتي بات يتمتع بها 
�ملركز يف خمتلف �لقطاعـــات �لتجارية وقدرته على 

ف�س �لنز�عات ب�سكل �سلمي”.
وحـــول تاأثـــر �الأزمـــة �لقطريـــة علـــى �لنز�عات 
�لو�ردة للمركـــز، �أو�سح جنـــم �أن “�أي نز�عات ناجتة 
عـــن �أزمـــات �قت�ساديـــة �أو �سيا�سية غالباً مـــا تاأخذ 
دورتها قبل �أن ت�سل �إلى �لق�ساء �أو �لتحكيم، فقبل 
�أن يتم �إحالتها �إلى �لق�ساء �أو �لتحكيم تلجاأ �الأطر�ف 
�إلـــى �لتفاهمات و�الت�ساالت فيمـــا بينها، و�لتي قد 
ت�ســـل يف بع�سها �إلى �سنة كاملـــة قبل �أن حتال �إلى 
جهة تف�سل فيما بينهما - يف حال مل ي�سل �لطرفان 
�إلـــى حـــل ودي- وعليـــه ال ميكن قيا�ـــس تاأثر هذه 

�الأزمة يف �ملنظور �لقريب علـــى عدد �لنز�عات �لتي 
من �ملمكن �أن تـــرد �إلى �لق�ساء �أو �لتحكيم على حد 

�سو�ء”.
و�أكد “مع ذلك، فقد وردتنا �إلى �الآن، منازعتان 
حتتـــوي على �أطر�ف قطرية، �الأولى، وهي �الأعلى من 
ناحية �ملبالغ �ملتنازع عليهـــا بني �ملحتكم )قطري 
�جلن�سيـــة( �ســـد �ملحتكـــم �سدهـــا )�ركـــة �إمار�تية 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( ب�ســـاأن �الإخالل بااللتز�مات 
املوثقة وفق���اً التفاقية اكتتاب، والتي ت�ضمن �رشط 
�لتحكيم وفقا لنظام “د�ر �لقر�ر” باأن يكون �لقانون 
�لو�جـــب �لتطبيق هو قانـــون جزر �لكاميـــان وهيئة 
�لتحكيـــم مكونـــة من ثالثة حمكمـــني، ولغة �لتحكيم 
هي �للغـــة �لعربيـــة، فيما بلغـــت �لقيمـــة �الإجمالية 

للمبالغ �ملتنازع عليها نحو 68 مليون دوالر”.
وتتلخ�ـــس وقائـــع �لنـــز�ع ح�سب ما جـــاء بالئحة 
�لدعـــوى بقيام �ملحتكم باالكتتـــاب، �إال �أن �ملحتكم 
�سدهـــا مل تلتـــزم مبـــا مت �التفـــاق عليـــه ومل تعيد 
�الأمـــو�ل للمحتكم بعـــد ف�سلهـــا يف �لتاأ�سي�س، حيث 
قامـــت با�ستخـــد�م �ملبالـــغ �ملحتكـــم و��ستثمارهـــا 
مبا�ـــرة يف �ـــركات وم�ساريع مل ي�ساهـــم ومل ي�سارك 

فيهـــا �ملحتكم ومل يدخـــل �ريكاً ممـــا �سبب له �رر 
�أدبي ونف�سي للمحتكم.

و�أ�ســــاف جنــــم “�أمــــا �لنــــز�ع �لثاين �لــــذي حوى 
�أطر�فــــا قطرية، فــــكان مقام مــــن �ملحتكمة )�ركة 
بحرينيــــة ذ�ت م�سوؤوليــــة حمــــدودة( �ســــد �ملحتكم 
�سدهــــم )�ركة قطرية( و)قطــــري �جلن�سية ( ب�ساأن 
�الإخــــالل بااللتز�مــــات �ملوثقــــة وفقا لعقــــد �متياز، 
وال����ذي ت�ضم����ن �����رشط التحكي����م وفقا لنظ����ام “د�ر 
�لقر�ر”، وت�ضمن �����رشط التحكيم باأن يكون القانون 
�لو�جــــب �لتطبيــــق هــــو �لقانــــون �لبحرينــــي وهيئة 
�لتحكيم مكونــــة من حمكم فرد ولغــــة �لتحكيم هي 
�للغــــة �الجنليزيــــة، فيمــــا بلغــــت �لقيمــــة �الإجمالية 
4 ماليــــني دوالر،  نحــــو  للمبالــــغ �ملتنــــازع عليهــــا 
وتتلخ�ــــس وقائع �لنز�ع ح�سب ما جاء بالئحة �لدعوى 
بتعاق����د اأطراف الن����زاع ب�رشط  قي����ام املحتكم �ضده 
�أعمــــال  و�إد�رة  �لتجــــاري  �ال�ســــم  با�ستخــــد�م  �الأول 
�ملطعم باإن�ساء وجتهيــــز �لبنية �لتحتية مل�ست�سفى، 
حيث �أنهت �ملحتكمة كافــــة �لعمال �مل�سندة �إليها، 
�إال �أن �ملحتكم �سدهما مل يوفيا مبا تر�سد بذمتهما 

بحجة ��سطر�ب �أعمالهما �لتجارية”.

�ألغـــى �مل�ـــرف �ملركزي �لرتخي�ـــس �ملمنوح 
ل�ركـــة �ســـي �أي �إم بي �ل�ـــرق �الأو�ســـط. و�أظهرت 
�أحـــدث بيانـــات ن�ـــرت يف �جلريـــدة �لر�سميـــة �أن 
قر�ر �الإلغـــاء جاء بعد �الطالع علـــى قانون �مل�رف 
�ملركـــزي و�ملوؤ�س�سات �ملالية �ل�ســـادر بالقانون 
رقـــم )64( ل�سنـــة 2006 وتعديالتـــه، وبنـــاًء على 

توجيه مدير �إد�رة �لرتخي�س.
وكان �مل�ـــرف �ملركـــزي قد منـــح �لرتخي�س 
لل�ركـــة بتاريـــخ 10 مايـــو 2006، �مل�سجـــل حتت 
�ل�سجـــل �لتجـــاري رقـــم 61558، ومت �لعمل بهذ� 
�لقـــر�ر �عتبـــاًر� مـــن تاريـــخ �ســـدوره )�ملو�فق 3 
�أكتوبـــر �جلـــاري(، عقب ن�ـــره باجلريـــدة �لر�سمية 

بتاريخ 5 �أكتوبر �جلاري.

وبح�سب �لبيانات �ملن�ســـورة على موقع مركز 
�مل�ستثمرين )�سجالت(، فاإن �ركة “�سي �أي �إم بي 
�ل�رق �الأو�سط” هي �ركة م�ساهمة بحرينية مقفلة 
مت ت�سفيتهـــا، وعملـــت يف �ـــركات �ال�ستثمار من 
�لفئـــة �الأولى �سمن �أن�سطـــة �إد�رة �الأمو�ل، وبلغت 

مالءتها �ملالية مليون دينار.
وبلغ ر�أ�ـــس مـــال �ل�ركة �ملدفـــوع 20 مليون 
دوالر، موزعة على 20 مليون ح�سة قيمة كل و�حدة 
منهـــا دوالر و�حد، يف حني �أن ر�أ�ـــس مالها �مل�رح 
به بلـــغ 100 مليون دوالر. وكانـــت �ل�ركة مملوكة 
بن�سبـــة 99 % لـ “�سي �أي �إم بي جروب ��س دي �ن 
بي �ت�ـــس دي” �ملاليزية متثل 19.8 مليون ح�سة، 
و�مل�ساهم �الآخر هو “�سي �آي �إم بي �إنف�ستمنت بنك 
بـــي �ت�س دي” �ملاليزي بن�سبـــة 1 %، و�لتي متثل 

200 �ألف ح�سة.

ويف �ل�سهـــر �ملا�ســـي منح �مل�ـــرف �ملركزي 
ترخي�ًسا ل�ركة �أعمال ��ستثمارية من �لفئة �لثانية 
الفتتـــاح فرع ل�ركة “بي جـــي �سي بروكرز لل�ر�كة 

�ملحدودة” �لربيطانية لال�ستثمار.
يذكر �أن جمموع �ركات �ال�ستثمار يف �لبحرين 
بلـــغ حتـــى يونيـــو �ملا�ســـي 61 موؤ�س�ســـة، تتكون 
مـــن 54 �ركـــة ��ستثمار ت�سمـــل �لرت�خي�س لـ )19 
موؤ�س�ســـة �ر�فـــة، و18 لل�ـــركات )�ملوؤ�س�ســـات( 
�مل�سانـــدة للقطاع �ملـــايل، و7 ل�ـــركات �لتمويل، 
و3 ملقدمـــي خدمات �لعهد �ملاليـــة، و3 للخدمات 
�الإد�رية للمحافـــظ �ال�ستثمارية، وترخي�سان �ثنان 
ملوؤ�س�ســـات �لتمويـــل متناهي �ل�سغـــر، وترخي�س 
و�حد مل�سجلي �إد�رة، وترخي�س و�حد لهيئة مهنية 
م�سجلـــة، و6 مكاتـــب متثيليـــة، وجمعيـــة مديـــري 

�الأ�سول �لبحرينية.

•  نز�عات ناجتة عن �أزمات �قت�سادية �أو �سيا�سية غالباً ما تاأخذ دورتها قبل �أن ت�سل �إلى �لق�ساء �أو �لتحكيم	

�ملحـــرق - با�ـــس: �سكلـــت �ركـــة خدمـــات 
مطـــار �لبحريـــن “با�ـــس” عالقة عمل مـــع �ركة 
�سوي�ـــس بورت، �إذ �ســـارك �أكرث من 100 موظف 
بحرينـــي مـــن ذوي �لكفـــاء�ت �لعالية و�خلرب�ت 
�ملرموقـــة ب�ركة “با�ـــس” يف دعم عمليات �ركة 
�سوي�ـــس بـــورت مبختلف �أنحاء �ململكـــة �لعربية 
�ل�سعوديـــة و�سلطنـــة عمـــان؛ لتقـــدمي خدمات 
�لدعـــم و�مل�ساعدة لطـــر�ن �خلليج خالل مو�سم 
�حلـــج مبطار جدة �لدويل. وكذلك لتقدمي �لدعم 
وبـــدء �لت�سغيل لطر�ن �لعربيـــة وفالي دبي يف 
مطار م�سقط �لدويّل، وذلك يف �إطار �إ�سرت�تيجية 
“با�س” �لقائمة على تنويع �لفر�س �ال�ستثمارية 
و�لتو�ســـع يف منطقـــة �خلليـــج �لعربيـــة و�آ�سيـــا 

�ل�سغرى.
علـــى �سعيـــد مت�ســـل، ��ستقبلـــت “با�س” 

وفـــد�ً رفيـــع �مل�ستوى من �ركـــة �سوي�س بورت 
�لعاملية، ت�سمن كال من مارك �سكيرن وماتيا�س 
بيب �ملديرين �لدوليـــني ل�ركة �سوي�س بورت، 
�إ�سافة �إلى مدير �مل�ساريـــع بال�ركة كري�ستيان 

روتر.
وتوجـــه مارك �سكيـــرن بال�سكر �إلـــى رئي�س 
جمل�س �إد�رة �ركة “با�س” و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة 
علـــى ��ستمر�رية �لدعم و�لتعاون �مل�سرتك، كما 

�أ�ساد بتفاين موظفي �ركة “با�س”. 
كما تقدم �لرئي�س �لتنفيذي ل�ركة “با�س” 
�سلمان �ملحميد بال�سكر �إلى �ركة �سوي�س بورت 
علـــى �إتاحـــة �لفر�سة؛ خللق �ل�ر�كـــة و�لعمل مع 
�إحدى �أكرب �ركات �ملناولـــة �الأر�سية يف �لعامل، 
موؤكد�ً �أهميـــة فتح �آفاق �لتعاون �مل�سرتكة بني 

�ل�ركتني يف �مل�ستقبل. 

وكالـــة  �أكـــدت  �لعربية.نـــت:   - دبـــي 
�ملـــايل،  للتقييـــم  بـــورز”  �آنـــد  “�ستانـــدرد 
a-“ ت�سنيف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عند

a-2/” مع نظرة م�ستقرة، متوقعة �أن “يظل 
و�ســـع موز�نـــة �ل�سعودية �لعامـــة و�خلارجية 

قويا خالل 2017 - 2020”.
وقالـــت �لوكالـــة �ملاليـــة يف تقرير لها 
�أم�ـــس، �إن “�لنظـــرة �مل�ستقـــرة ت�ستنـــد �إلى 
توقعات باتخاذ �ل�سلطات �ل�سعودية خطو�ت 
لتعزيـــز و�ســـع �ملالية �لعامة خـــالل �لعامني 
�ملقبلني”، معتربًة �أن �لت�سنيف �لقوي �لذي 
حتظـــى به �ململكة “تقـــوده �الأو�ساع �ملالية 

و�خلارجية �لقوية”.
�لنمـــو  يكـــون  �أن  �لوكالـــة  وتوقعـــت 
�القت�ســـادي �حلقيقي لل�سعوديـــة “م�ستقر� 

�إلـــى حد كبر يف 2017” و�أن حتافظ �ململكة 
علـــى و�سع مـــايل وخارجـــي “قـــوي” م�سرة 
�إلى �حتمـــاالت م�ستقبلية مـــن تر�جع �لطلب 
�ملحلي؛ بفعـــل خف�س �إنتـــاج �لنفط و�سبط 

�أو�ساع �ملالية �لعامة.
كمـــا �أ�ســـارت �لوكالة �إلـــى ��سرت�تيجية 
�حلكومة �ل�سعودية الإعادة �لتو�زن لالقت�ساد 
بعيد� عـــن �العتمـــاد �لتاريخي علـــى �لوقود 
متوقعـــة  �لو�فـــدة،  و�لعمالـــة  �الأحفـــوري 
“��ستقـــر�ر �إ�سهـــام قطـــاع �لنفـــط يف �لنمـــو 
�القت�ســـادي �حلقيقـــي لل�سعودية يف 2017 

و2018 �إلى حد كبر”.
كمـــا توقعـــت �لوكالة “��ستمـــر�ر بع�س 
�لتعـــاون  �إطـــار دول جمل�ـــس  �لتوتـــر�ت يف 

�خلليجي يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة”.

�ملنامة - �أكت �سمارت: يناق�س �مللتقى 
�خلليجـــي �لثالـــث للمحا�سبـــني و�ملدققني 
بالتعـــاون مع جمعية �ملحا�سبـــني �لبحرينية، 
مو�سوع “تطبيقات �ريبية �لقيمة �مل�سافة 
)VAT(” خـــالل �لفـــرتة 22 - 23 نوفمـــرب 
�ملقبل، بفنـــدق ذ� غروف للموؤمتر�ت �لكائن 

بجزر �أمو�ج يف �لبحرين.
و�أفـــاد �الأمـــني �لعـــام للملتقـــى فهـــد 
�إبر�هيـــم �ل�سهابـــي �أن �لفعاليـــة ت�ست�سيف 
جمموعة من �ملتحدثني من قطاعات خمتلفة، 
فهنـــاك متحدثـــون ممثلـــون لـــدول �إقليمية 
من خارج منظومة جمل�ـــس �لتعاون �خلليجي، 
ي�ستعر�ســـون بع�ـــس �لتجارب للـــدول �لتي 
�سبقتنـــا يف فر�ـــس هذه �ل�ريبـــة، �إلى جانب 
وجود متحدثني من قطاع �لتدقيق �خلارجي؛ 
دور�ً  �ستمار�ـــس  �جلهـــات  هـــذه  �أن  كـــون 
حمورياً يف �سبط �لعمليـــة �ل�ريبية م�ستقبالً 
نظر�ً خلربتهـــا �لو��سعة يف �ملجـــال وت�سعب 
�أدو�رهـــا، و�أي�ســـاً �سيكون هنـــاك متحدثون 
من �لقطاعني �حلكومي و�الأهلي ل�رح عملية 
�حت�ســـاب �ل�ريبة ومـــا لد�فـــع �ل�ر�ئب من 

حقوق وو�جبات.
وقـــال �ل�سهابـــي �إن �مللتقى �سيت�سمن 
يف يومـــه �الأول 3 جل�سات حو�رية بعد �جلل�سة 
�الفتتاحيـــة، �سرتكـــز �جلل�ســـة �الأولـــى على 
�لتجـــارب �الإقليمية يف فر�ـــس �ريبة �لقيمة 
�جلل�ســـة  و�ستتنـــاول   ،)VAT( �مل�سافـــة 
�لثانيـــة دور موؤ�س�ســـات �لتدقيـــق �خلارجي 
يف �سبط �لعملية �ل�ريبيـــة، بينما �ستناق�س 
�جلل�ســـة �لثالثـــة حقـــوق وو�جبـــات د�فعـــي 

�ل�ر�ئب.
�أمـــا �ليـــوم �لثـــاين مـــن جـــدول �أعمـــال 

�مللتقى ف�سيقدم ور�ستـــي عمل متو�زيتني 
زمنيـــاً يختـــار كل م�ســـارك �إحد�همـــا ليتلقى 
فيهـــا تدريبات عمليـــة طيلة �ليـــوم، وبينما 
�سرتكـــز �لور�ســـة �الأولى علـــى تطبيقات يف 
طـــرق ح�سابـــات �ريبـــة �لقيمـــة �مل�سافـــة، 
�ستتنـــاول �لور�سة �لثانية �سبـــط �حل�سابات 

�لدفرتية �ل�ريبية.
وبـــنّي �ل�سهابي �أن �مللتقـــى ي�ستهدف 
�ريحة و��سعة من �ملجتمع �خلليجي، ياأتي يف 
مقدمها كبار قياد�ت �لقطاع �مل�ريف وقطاع 
�لتاأمـــني، و�مل�ست�سارين  �لتدقيـــق وقطـــاع 
�ملاليني، هذ� وي�ستهدف �أي�ساً �مل�ست�سارين 
�لقانونيـــني ومنت�سبـــي �ـــركات �ملحا�سبـــة 
�لرقابـــة،  ودو�ويـــن  و�لتاأمـــني  و�لتدقيـــق 
و�إد�ر�ت �ل�ســـوؤون �ملالية يف �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ـــس و�مل�سارف �ملركزية و�لبنوك، �إلى 
جانب �ملدققني باأنو�عهم و�أ�سحاب �الأعمال 

و�ملهتمني. 

املحرر االقت�سادي

 اأمل احلامد

• فهد �ل�سهابي	
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واأدت ه���ذه الأزم���ة ال�سيا�سية اإل���ى انق�سام يف 
الب���اد ودفعت البن���وك وال����ركات لنق���ل مقارها 
خارج كتالونيا كما هزت ثقة الأ�سواق يف القت�ساد 
الإ�سب���اين ودفعت املفو�سية الأوروبية اإلى الدعوة 

لأن يجد زعماء كتالونيا واإ�سبانيا حا �سيا�سيا.
وجتمع اآلف يرتدون الأبي�ض ويحملون لفتات 
تدعو اإلى ال�سام واحلوار بني الزعماء يف احتجاجات 
�سلمي���ة ع���ر 50 مدين���ة اإ�سبانية وتفرق���ت ب�سكل 

كامل بعد ظهر ال�سبت.
ويف بر�سلون���ة هتف املتظاه���رون “فلنتحاور” 
يف كتالوني���ا يف ح���ني حمل كث���رون لفتات تنتقد 
الزعماء ال�سيا�سيني لعدم تو�سلهم حلل دبلوما�سي 

لهذا املاأزق.
وق���ال خو�سيه مانويل جار�سي���ا)61 عاما( وهو 
اقت�سادي ح����ر الحتجاج اإن “هذا يوؤدي اإلى متزق 
يف الن�سيج الجتماعي يف كتالونيا ولبد من حل هذا 
من خال احلوار ولي�ض عن طريق الأفعال النفرادية 

مطلقا.
كارل����ض  كتالوني���ا  زعي���م  يق���ول  ح���ني  ويف 
بودجم���ون اإن���ه م�ستع���د لأي و�ساط���ة، ي����ر رئي�ض 
ال���وزراء ماريانو راخوي عل���ى اأن تكف املنطقة اأول 
ع���ن ال�سعي لا�ستق���ال وال���ذي ازداد خ���ال اأزمة 

اقت�سادية امتدت لنحو �ست �سنوات.
يف الوقت نف�سه جتمع اآلف يف مدريد بالتوازي 
م���ع م�س���رة “فلنتح���اور” حت���ت العل���م الإ�سب���اين 

ال�سخ���م يف كولون بازا ملوحني باأعام وهم يغنون 
ويهتفون “تعي�ض اإ�سبانيا وتعي�ض كتالونيا”.

وح�سدت حكومة راخوي الآلف من اأفراد ال�رطة 
الوطني���ة ملن���ع ال�ستفتاء مما اأدى اإل���ى ا�ستباكات 
م���ع مواطن���ني اأثناء حماول���ة اإغاق مراك���ز القرتاع 

يف املدار����ض ورف���ع �سناديق الق���رتاع. واأثار عنف 
ال�رط���ة انتقادات وا�سعة مما دفع احلكومة لإ�سدار 
اعتذار ي���وم اجلمعة، واإن ظل التوتر يف الزيادة بعد 
ت���ردد اأنباء باأن خططا لإع���ان ال�ستقال من جانب 

واحد �ستقدم اإلى برملان كتالونيا يوم الثاثاء.

كم���ا ت�سبب���ت الأزم���ة يف �سعور ����ركاء اإ�سبانيا 
يف الحت���اد الأوروبي بقل���ق وناق�س���ت امل�ست�سارة 
الأملاني���ة اأجني���ا مركل الأمر مع ج���ان كلود يونكر 
رئي�ض املفو�سي���ة الأوروبية ح�سبم���ا �رح م�سوؤول 

بالحتاد الأوروبي لرويرتز.

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

م�سوؤول اإجنليزي: مونديال 2022 �سينتقل من الدوحة اإلى لندن
دبي - العربية.نت:

اأبدى م�سوؤول يف احتاد القدم الإجنليزي ثقته باأن باده �ستحت�سن مونديال كاأ�ض العامل 
2022 الذي من املفرت�ض اأن يقام يف قطر بعدما زادت التهامات جتاه الدوحة باأنها ح�سلت 
عل���ى الأ�سوات بطريقة م�سبوهة، اإ�سافة اإلى الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�سها حالياً بعد قطع 

ال�سعودية والإمارات والبحرين وم�ر العاقات الدبلوما�سية مع الدوحة.
واأبلغ م�سدر م�س���وؤول يف احتاد القدم الإجنليزي “مل تك�سف عن ا�سمه” �سحيفة “دايلي 
�ست���ار” اأم�ض ال�سبت، غداة ن�ر تقري���ر �ري عن احتمالية �سحب تنظيم كاأ�ض العامل من قطر: 
كان ح�س���ول قطر على تنظيم كاأ�ض العامل خطاأ من الأ�سا����ض، والآن اإجنلرتا م�ستعدة لعودة 
املونديال اإليها، وميكننا احل�سول على حق تنظيم مونديال 2022 بني ع�سية و�سحاها، لقد 
تاأخرن���ا كثراً باحل�سول على تنظيم البطولة على الرغم من اأننا منلك تاريخاً جيداً يف تنظيم 

البطولت الكرى مثل كاأ�ض اأوروبا 1996 واأوملبياد لندن 2012.
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 دبي – العربية.نت:

التاب���ع  الإعام���ي  املرك���ز  ن����ر 
“البني���ان املر�سو�ض”  مليلي�سي���ات 
تفا�سيل جديدة ع���ن جرمية قتل 21 
قبطيا م�ريا ذبحا على اأيدي م�سلحي 
داع�ض يف مدينة �رت و�سط ليبيا عام 

.2015
وق���ال املركز يف بي���ان اإنه التقى 
اأحد عنا����ر داع�ض ال���ذي كان �ساهد 
عيان على اجلرمية املروعة، حيث كان 
جال�س���ا خلف كامرات الت�سوير حلظة 
الذبح، كما �سهد �ساعة دفن ال�سحايا 
جنوب ����رت. وقادت ه���ذه ال�سهادة 
النيابة العامة اإلى مكان دفن اجلثت، 
حي���ث ج���رى الك�س���ف عليه���ا �سب���اح 
اجلمعة، لت�ستكمل باقي الإجراءات من 
اأخذ احلم�ض النووي ثم ت�سليم اجلثت 

اإلى ذويها.

لندن – رويترز:

قالت �رطة العا�سمة الريطانية 
لن���دن اإن احل���ادث ال���ذي وق���ع خارج 
متح���ف التاريخ الطبيع���ي يف املدينة 
واأ�سفر عن اإ�ساب���ة 11 �سخ�سا عندما 
�سدمت �سيارة بع�ض املارة ل تت�سل 
بالإرهاب ويتم التعامل معها كحادث 

مروري.
وذك���رت و�سائل اإع���ام بريطانية 
اأن �سي���ارة اعتل���ت الر�سي���ف خ���ارج 
املتح���ف وهو اأحد املتاحف الكرى يف 
منطقة �س���اوث كينزجنت���ون يف غرب 
لندن وقالت ال�رطة اإن رجا احتجز يف 

موقع احلادث. 
وقال���ت هيئة الإ�سع���اف يف لندن 
اإنه���ا اأ�سعف���ت 11 م�ساب���ا، اأغلبه���م 
باإ�سابات يف الراأ����ض وال�ساق، ونقلت 

ت�سعة منهم للم�ست�سفى.
واأظهرت لقط���ات مل يتم التحقق 
م���ن �سحته���ا م���ن املوق���ع يف منطقة 
�ساوث كينزجنتون يف غرب لندن رجا 
طرح���ه 4 اأ�سخا����ض اأر�سا يب���دو اأنهم 

حرا�ض اأمن اأو من ال�رطة.

برلين – رويترز:

ق����ال وزي����ر اخلارجي����ة الرتك����ي 
مولود ت�ساوو�ض اأوغلو اأم�ض ال�سبت 
اإنه �سيعمل على تطبيع العاقات مع 
اأملاني����ا بعد تب����ادل التهامات على 
م����دى �سهور فيما يتعل����ق مبجموعة 
من الق�سايا بني البلدين احلليفني 

يف حلف �سمال الأطل�سي.
وتفاقم توت����ر العاقات بعد اأن 
�س����ن الرئي�����ض الرتك����ي رجب طيب 
اأردوغان حملة قم����ع على معار�سيه 
يف اأعق����اب حماول����ة انق����اب فا�سلة 

العام املا�سي.
واحتج����ت اأملاني����ا اأي�س����ا عل����ى 
احتجاز تركي����ا مواطنني اأملانا بتهم 
�سيا�سي����ة وت�ساءل����ت عم����ا اإذا كان 
ينبغ����ي امل�سي قدم����ا يف حمادثات 
ان�سمام تركيا اإلى الحتاد الأوروبي.
ويف ن����رة ت�ساحلية غر معتادة 
ق����ال ت�ساوو�����ض اأوغلو ملجل����ة دير 
�سبيج����ل الأملاني����ة الأ�سبوعي����ة اإن����ه 
م����ا من �سب����ب حلدوث م�س����اكل بني 
البلدين. واأ�ساف “اإذا اتخذمت خطوة 

نحونا �سنتخذ خطوتني نحوكم”.
واأج����اب ردا على �س����وؤال حول ما 
اإذا كان يعتق����د اأن����ه �سيكون هناك 
تطبي����ع يف العاق����ات بقول����ه “نعم، 
واأنا م�ستعد لبذل جهد جتاه حتقيق 

ذلك”.

جاكرتا – رويترز:

اعتقل���ت ال�رط���ة الإندوني�سية 
51 رج���ا بينه���م ع���دة اأجان���ب يف 
مداهم���ة ملا و�سفته ال�سلطات باأنه 
“ن���اد �سحي للمثلي���ني” يف جاكرتا 

يف �ساعة متاأخرة من م�ساء اجلمعة.
وه���ذه املداهم���ة ه���ي الأحدث 
يف �سل�سل���ة من العملي���ات الكبرة 
ورواب���ط  ن���وادي  �س���د  لل�رط���ة 

املثليني هذا العام.
وقال اأرجو يونو املتحدث با�سم 
�رطة جاكرتا لرويرتز اأم�ض ال�سبت 
اإن م���ن بني املعتقل���ني يف النادي 
ال�سحي الواق���ع يف و�سط جاكرتا 4 
وتاياندي  و�سنغاف���وري  �سينيني 
وماليزي واأملاين م�سيفا اأن ال�رطة 

لن توجه اأي اتهامات لاأجانب.
وتابع اأن املدانني يف مثل هذه 
املمار�سات رمب���ا يواجهون ال�سجن 
مل���دد ت�س���ل اإل���ى 6 اأع���وام وفقا 

للقوانني الإندوني�سية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

عر العراقيون ع���ن �سخطهم البالغ 
اإثر ل���ف نع�ض الرئي����ض العراقي الراحل 
ج���ال طالباين الذي تويف الثاثاء بالعلم 
الك���ردي بدل م���ن علم الب���اد التي كان 
رئي�س���ا له���ا، مم���ا اأث���ار ا�ستي���اء �سعبيا 
و�سيا�سي���ا يف العراق، ويزيد التوتر بني 

بغداد واأربيل.
وو�سل جثمان طالب���اين )83 عاما( 
م���ن اأملاني���ا عل���ى م���ن طائ���رة خا�سة 
اأر�سله���ا رئي����ض ال���وزراء العراقي حيدر 
العبادي اإلى م�سقط راأ�سه يف ال�سليمانية 

اجلمعة حيث ووري الرثى.
لك���ن ل���ف نع�س���ه بعل���م كرد�ستان 
ب���دل م���ن عل���م الع���راق اأث���ار مفاج���اأة 
ك���رى، و�سغل���ت ه���ذه امل�ساأل���ة الراأي 
الع���ام العراقي عل���ى مواق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي. ويرى مراقب���ون اأن الإقليم 
وقع يف خط���اأ بروتوكويل ك���ون طالباين 
وق���د  الع���راق  رئي�س���ا جلمهوري���ة  كان 
ح�رت ت�سييعه وفود دبلوما�سية بينها 

وزير خارجية اإيران حممد جواد ظريف.

القاهرة – وكاالت:

 اأ�سادت م����ر وجامعة الدول العربية 
اأم����ض ال�سبت بقرار الوليات املتحدة رفع 
احلظر التجاري املفرو�ض منذ 1997 على 
ال�سودان. وق���ال اأحمد اأب���و زيد املتحدث 
با�س���م وزارة اخلارجي���ة امل�ري���ة يف بيان 
“القرار الأمركي م���ن �ساأنه اأن ي�سهم يف 
دع���م ا�ستقرار وتنمية ال�س���ودان، ويت�سق 
مع موقف م�ر املطالب دوما ب�رورة رفع 
تلك العقوب���ات، وما قامت ب���ه من جهود 
خ���ال ات�سالتها مع اجلان���ب الأمركي يف 
هذا ال�سدد”. وكذلك رحبت جامعة الدول 
العربي���ة يف القاهرة بالق���رار الأمركي يف 

بيان ال�سبت.
وقال املتحدث با�سم الأمني العام يف 
البيان اإن القرار “يلبي املطاَلب املتكررة 
جلامعة ال���دول العربية برفع جميع اأ�سكال 
به���دف   )..( ال�س���ودان  العقوب���ات �س���د 
متك���ني ال�سودان م���ن ا�ستكم���ال م�سرة 

تعزيز ال�سام والتنمية”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ك�سف���ت وزارة الدف���اع الرو�سية، 
اأم����ض ال�سب���ت، ع���ن ح�سيل���ة �سخمة 
للقتلى يف �سف���وف “داع�ض” ب�سوريا 
ج���راء غ���ارات �سنته���ا �سم���ال �رقي 

الباد.
 120 نح���و  اأن  ال���وزارة  واأعلن���ت 
م�سلحا م���ن تنظيم داع����ض واأكرث من 
60 م���ن “املرتزق���ة الأجان���ب” قتلوا 
يف �سل�سل���ة من الغارات الرو�سية على 

�سوريا.
وقال���ت ال���وزارة اإن “مركز قيادة 
لاإرهابي���ني وع���ددا ي�س���ل اإل���ى 80 
مقات���ا بينه���م 6 من مواطن���ي �سمال 
القوق���از مت الق�ساء عليهم يف منطقة 

امليادين.” جراء �ربات رو�سية.
واأ�ساف���ت اأن نح���و 40 م�سلحا من 
تنظيم داع����ض قتل���وا يف حميط بلدة 

البوكمال.

تفا�سيل مروعة جلرمية 
ذبح 21 م�ريا بليبيا

 بريطانيا

 تركيا

 إندونيسيا

واقعة متحف لندن 
لي�ست مت�سلة بالإرهاب

اأوغلو: �ساأعمل على حت�سني 
العاقات مع اأملانيا

اعتقال 51 رجا يف مداهمة 
“لنادي �سحي للمثليني”

 “خطاأ بروتوكويل” يف 
جنازة طالباين

 م�ر ترحب برفع العقوبات 
الأمركية عن ال�سودان

 مقتل 180 م�سلحا يف 
غارات رو�سية ب�سوريا
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وا�سنطن: جميع �سلوكيات اإيران يف اإ�سرتاتيجية ترامب اجلديدة

الأمم املتحدة باليمن.. م�سادر كاذبة وتخاذل م�ستمر

احت�ساد الآلف يف مدريد وبر�سلونة مع تزايد التوتر ب�ساأن كتالونيا

طهران نفت ا�ستعدادها للتفاو�ض حول ال�سواريخ البالي�ستية

ف�سلت يف وقف العنف والفو�سى باملنطقة العربية

ونق���ل تقري���ر لروي���رتز، اجلمعة، عن 
م�سوؤول���ني اإيراني���ني وغربيني مطلعني 
قوله���م اإن اإيران ملح���ت للقوى العاملية 
ال�س���ت اإل���ى اأنها رمب���ا تك���ون م�ستعدة 
لإج���راء حمادث���ات ب�س���اأن تر�سانته���ا من 
ال�سواري���خ البالي�ستي���ة �سعي���ا لتخفيف 
التوتر املحيط برناجمها املثر للخاف.
وق���ال م�سدر اإيراين مطلع طلب عدم 
ذك���ر ا�سم���ه لروي���رتز، اإن اإي���ران اأبلغت 
الق���وى الك���رى عل���ى هام����ض اجلمعية 
العام���ة لاأم���م املتحدة ال�سه���ر املا�سي 
باأنه “ميك���ن مناق�سة” مو�س���وع برنامج 

ال�سواريخ “لتهدئة املخاوف”.
وت�س���كل ال�سواري���خ الإيراني���ة اأزمة 
جدي���دة يف عاقاتها مع ال���دول الغربية، 
حي���ث توؤك���د الولي���ات املتح���دة عل���ى 
�رورة وق���ف جتارب اإي���ران ال�ساروخية 
بعد اأن اعترتها تهدي���دا لاأمن وال�سلم 

يف املنطقة والعامل.
م���ن جانبه���ا، قالت املتحدث���ة با�سم 
البي���ت الأبي����ض، �سان���درا �سان���درز، اإن 
الرئي����ض الأمرك���ي دونال���د ترامب ويف 
وا�سنط���ن  اإ�سرتاتيجي���ة  حتدي���د  اإط���ار 
اجلدي���دة جتاه اإي���ران، �س���وف ينظر اإلى 
جمي���ع �سلوكي���ات طه���ران م���ن بينه���ا 
التجارب ال�ساروخي���ة، ودعمها لاإرهاب 

والهجمات الإلكرتونية.
واأ�سافت �ساندرز اأن الرئي�ض ترامب 
�سينظ���ر اإل���ى جمي���ع �سلوكي���ات اإي���ران 
ال�سيئ���ة ولي�ض �سلوكا واح���دا، يف اإ�سارة 
اإل���ى التف���اق الن���ووي مع طه���ران الذي 
يطالب الرئي�ض الأمرك���ي باإعادة النظر 

فيه اأو اإلغائه.

اأن  الأمركي���ة  املتحدث���ة  واأك���دت 
“التف���اق النووي لي����ض ال�سلوك ال�سيئ 
الوحي���د لإيران، بل جتاربه���ا ال�ساروخية 
وزعزع���ة ال�ستق���رار يف املنطقة ودعمها 
الإلكرتوني���ة  والهجم���ات  لاإره���اب 
وامتاكه���ا برناجم���ا نوويا غ���ر قانوين، 
اأي�سا ميكن اعتبارها من �سمن �سلوكيات 

طهران ال�سيئة”.
واأ�س���ارت �سان���درز اإل���ى اأن فريقا يف 
احلكوم���ة يح���اول تقدمي خط���ة يف الأيام 
املقبل���ة تت�سم���ن الرد ب�س���كل عام على 

جميع هذه الق�سايا.

تخاذل أمام انقالب الحوثيين
و�سمح موق���ف الأمم املتحدة املتخاذل، والتي 
كان من املفرت�ض اأن ت�رف على العملية النتقالية 
بع���د تنحي الرئي�ض علي عب���داهلل �سالح، اأن ت�سقط 
الباد يف قب�سة امليلي�سي���ات املذهبية والفو�سى 
بدع���م وتخطيط م���ن الراعي الإي���راين الذي كان يف 
الوق���ت نف�س���ه يكاف���ئ عل���ى م�ساريع���ه املزعزعة 
ل�ستق���رار املنطق���ة باتفاق يخفف عن���ه العقوبات 
القت�سادي���ة ويتي���ح ل���ه بالت���ايل متوي���ل خمططه 

ال�سيطاين.
واأم���ام عجز اأو حتى تواط���وؤ الأمم املتحدة على 
وقف انهي���ار العملي���ة النتقالية وانهي���ار الدولة، 
طل���ب ه���ادي م�سان���دة دول اجلوار، الت���ي �سارعت 
اإل���ى ت�سكيل حتالف عربي جنح يف الأ�سهر الأولى يف 
اإعادة مناط���ق وا�سعة من الباد اإلى ح�سن ال�رعية، 
و�س���خ يف موازاة ذل���ك مليارات ال���دولرات لإعادة 
اإعمار ما دمرته امليلي�سيات من مرافق عامة وطبية 

وبنى حتتية واإعادة العجلة القت�سادية للباد.

طعن التحالف العربي
وقابلت الأم���م املتحدة الت�سحيات اجلمة التي 
قدمها التحال���ف العربي حلماية اليمن من ال�سقوط 

يف الفو�سى وقب�سة امليلي�سيات املذهبية وال�سر 
قدم���ا بالعملي���ة ال�سيا�سي���ة بن���اء عل���ى مق���ررات 
املب���ادرة اخلليجية وخمرجات احل���وار وقرار جمل�ض 
الأم���ن 2216، ب�سل�سلة من ال�رب���ات الغادرة، كان 
اآخرها تقرير اعتمد على معلومات م�سللة، ح�سب ما 
ق���ال مندوب ال�سعودية يف املنظمة الدولية عبداهلل 

املعلمي.
ومن���ذ بدء الأزمة اليمنية، مل حتد الأمم املتحدة 
ع���ن �سيا�ستها القائمة على العتم���اد على م�سادر 
معلومات غ���ر موثوقة وغر حيادي���ة، حتت ذريعة 
ع���دم التمك���ن م���ن العم���ل يف املناط���ق اخلا�سعة 
ل�سيط���رة امليلي�سيات اإل من خ���ال قنوات مرتبطة 
بامل�سلح���ني، وه���و نه���ج �س���ار عليه بنعم���ر وخلفه 
اإ�سماعي���ل ول���د ال�سي���خ املتهم بالتعام���ل من وراء 

الكوالي�ض مع مرتزقة احلوثي و�سالح.

غوتيريس على خطى بان
وعل���ى خط���ى ال�سل���ف ب���ان ك���ي م���ون، �س���ار 
“رئي����ض” ول���د ال�سيخ، اأم���ني عام الأم���م املتحدة، 
اأنطوني���و غوتري����ض، ال���ذي ف�س���ل يف اإدارة الأزمة 
اليمنية وغرها من امللف���ات ال�ساخنة يف املنطقة، 
الأم���ر الذي عزز ال�سورة املهزوزة للمنظمة الدولية 

الت���ي باتت مثار تهكم، وو�سل به الأمر اإلى ال�سماح 
بتمري���ر ق���رار ي�س���ع في���ه امليلي�سي���ات املذهبية 

والقوى ال�رعية والداعمة لها يف تقرير واحد.
واإ����رار الأم���م املتحدة على العم���ل يف �سنعاء 
التي حتتلها امليلي�سي���ات املذهبية وعدم التواجد 
يف مناط���ق ال�رعي���ة، يج�س���د انحيازها وي���رر حتما 
�س���دور مثل ه���ذه الق���رارات الكاذبة الت���ي ت�ساير 
النقابي���ني الذي���ن يتحمل���ون وحده���م م�سوؤولية 
الأو�س���اع الإن�ساني���ة الكارثية التي و�سل���ت اإليها 
الب���اد، حيث بات اجلوع والفق���ر واملر�ض واملوت 

يهدد مايني املواطنني.
وخر مثال على ذلك، اتخاذ �سنعاء مقرا لعمل 
من�سق ال�سوؤون الإن�ساني���ة يف الأمم املتحدة، جيمي 
ماكغولدريك، الذي ل يتوا�سل مع احلكومة ال�رعية 
يف ع���دن، ويح����ر عملي���ة ا�ستق���اء املعلومات على 
جمعي���ات مرتبطة ب�سكل اأو باآخ���ر بامليلي�سيات، ما 
ي�سع م�سداقيته وم�سداقية تقاريره التي يرفعها 
اإل���ى املنظم���ة على املح���ك ويجردها م���ن اأي قيمة 

فعلية.
ولتكتم���ل ف�س���ول املوؤام���رة، يعم���ل موظفو 
املنظم���ة الدولي���ة عل���ى ت�سهي���ل عملي���ة اإدخ���ال 
اأ�سخا����ض ل يحملون اأي �سفة دبلوما�سية اأو اإغاثية 

ع���ر طائ���رات تابعة لاأم���م املتحدة، وه���و انتهاك 
�س���ارخ لامتياز الذي منحه التحال���ف العربي بعدم 
التفتي����ض وت�سهيل املرور للطائ���رات الإغاثية، ما 
�سمح لانقابي���ني با�ستقدام اإرهابي���ني من لبنان 
واإي���ران اإلى مناطق �سيطرته���م لتدريب م�سلحيهم 

وتقدمي الدعم الع�سكري.

نهب المساعدات وتجنيد األطفال
وحت���ى امل�ساع���دات الإن�ساني���ة الت���ي توزعها 
املنظمات واأبرزها مركز املل���ك �سلمان لاإغاثة، مل 
ت�سلم من ا�ستغال احلوثيني وتواطوؤ الأمم املتحدة 
الت���ي تتغا�سى عن م�س���ادرة النقابيني للقوافل 
املحملة بامل���واد الغذائية والطبي���ة، وذلك بعد اأن 
اأوكل���ت مهمة مراقبة هذه القوافل اإلى �ركات نقل 
يف �سنعاء عو�سا عن ت�سليمها ملراقبني حمايدين.

كما يدفع الأطف���ال يف اليمن ثمن تخاذل الأمم 
املتح���دة الت���ي تتغا�سى ع���ن عملي���ات جتنيدهم 
ل�سالح امليلي�سي���ات، اأو يف اأف�سل الأحوال تكتفي 
باإ�س���دار بيان���ات خجول���ة رغ���م تاأكي���د منظم���ات 
حقوقية عدة اأن النقابيني يقحمون ب�سكل منهجي 
املراهقني يف اأتون احلرب، وي�ستخدمون املدنيني، 

مبن فيهم الأطفال، دروعا ب�رية.

• الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب	

• اأطفال يحملون ال�ساح يف جتمع للحوثيني ب�سنعاء يونيو 2017 )غيتي(	

• اآلف جتمعوا يف مدريد دعما حلل اأزمة كتالونيا اأم�ض )رويرتز(	

دبي – العربية.نت: 

نفى متحدث اخلارجية الإيرانية، بهرام قا�سمي، ما ورد يف تقرير وكالة رويرتز عن ا�ستعداد 

طهران للتفاو�ض حول ال�سواريخ البالي�ستية، موؤكدا مرة اأخرى اأن �سواريخ بالده املثرية للجدل 

غري قابلة للتفاو�ض.

اأن برناجمها  الدبلوما�سية  الثنائية  اإي��ران مرارا ويف كل الجتماعات  “اأكدت  وقال قا�سمي: 

ال�ساروخي الدفاعي غري قابل للتفاو�ض، واأنه ل يتعار�ض مع قرار جمل�ض الأمن التابع لالأمم 

املتحدة رقم 2231”، ح�سب ما جاء يف وكالة “مهر” اخلربية اأم�ض ال�سبت.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

باملنطقة  والفو�سى  العنف  وقف  املا�سية يف  ال�ست  ال�سنوات  املتحدة يف  الأمم  ف�سلت منظمة 

املتمثلة  الف�سيحة  اآخرها  كان  م�سللة  معلومات  ون�سر  احلقائق  قلب  على  عملت  حيث  العربية، 

بتقرير “غري دقيق وم�سلل” عن التحالف العربي الداعم لل�سرعية يف اليمن.

اإدارة الرئي�ض  2015 بناء على طلب من  والتحالف العربي الذي اأطلق بقيادة ال�سعودية عام 

اليمني عبد ربه من�سور هادي، جاء كنتيجة حتمية لف�سل الأمم املتحدة متمثلة مبندوبها جمال 

بنعمر الذي اتخذ موقفا منحازا ومتخاذل قبل عام اأمام اجتياح قوات �سالح وميلي�سيات احلوثي 

املرتبطة بنظام ويل الفقيه يف اإيران للعا�سمة �سنعاء والنقالب على ال�سرعية، �ساربة العملية 

النتقالية يف هذا البلد.

مدريد/برشلونة – رويترز:

جتمع الآلف يف �سوارع مدريد وبر�سلونة اأم�ض ال�سبت يف وقت ت�ستعد فيه كتالونيا لإعالن 

ال�ستقالل، وارتدى كثريون ثيابا بي�ساء ودعوا لإجراء حمادثات لنزع فتيل اأ�سواأ اأزمة �سيا�سية 

ت�سهدها اإ�سبانيا منذ عقود.

وثقافة خمتلفة، وهم يطالبون  لغة  اإ�سبانيا  �سرق  ب�سمال  الراقية  كتالونيا  ول�سكان منطقة 

منذ فرتة طويلة باأن يكون لهم و�سع متفرد عن بقية البالد، واأجروا يوم الأحد املا�سي ا�ستفتاء 

على النف�سال عن اإ�سبانيا وهو ت�سويت حظرته املحكمة الد�ستورية.

وتقول �سلطات كتالونيا اإن معظم من اأدلوا باأ�سواتهم اأيدوا النف�سال وهو اأمر تقول مدريد 

اإنه غري قانوين مبوجب د�ستور البالد لعام 1978.

حرمان خامتي من ح�سور املرا�سم العامة 3 اأ�سهر
بيروت – رويترز: 

نقل���ت وكال���ة العم���ال الإيراني���ة لاأنب���اء 
)اإلن���ا( اأم����ض ال�سب���ت عن اثنني م���ن حماميي 
الرئي����ض الإيراين ال�سابق حممد خامتي اإنه منع 
م���ن ح�سور “املرا�س���م ال�سيا�سي���ة والثقافية 
والرتويجي���ة العام���ة” ملدة 3 اأ�سه���ر. وينتقد 
خامت���ي املحافظ���ني يف اإيران الذي���ن اتهموه 
بتاأجي���ج ا�سطراب���ات خ���ال احتجاج���ات تلت 
انتخاب حمم���ود اأحمدي جناد رئي�سا يف 2009. 

وحمظ���ور عل���ى و�سائ���ل الإع���ام املحلية نقل 
ت�ريح���ات خلامت���ي اأو ن����ر �سورت���ه. وق���ال 
املحامي���ان للوكالة اإن ق���وات الأمن هي التي 
اأ�سدرت القيود اجلديدة بحق خامتي ول يبدو 

اأن هناك اآلية ق�سائية للطعن عليها.
ويف الف���رتة ال�سابق���ة عل���ى النتخاب���ات 
الرئا�سي���ة الت���ي ج���رت يف مايو اأي���ار املا�سي 
ن�ر خامت���ي ر�سالة على الإنرتن���ت يحث فيها 

اأن�ساره على الت�سويت لروحاين. 

أنقرة/إدلب - وكاالت:

اأعل���ن الرئي�ض الرتكي رج���ب طيب اأردوغان 
اأن عملية ع�سكرية كب���رة تدور يف حمافظة اإدلب 

ب�سمال غرب �سوريا.
واأ�س���اف اأردوغ���ان يف كلمة ل���ه اأم�ض ال�سبت 
اأمام اأع�ساء يف حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي 
له “هن���اك عملية كبرة يف اإدل���ب ال�سورية اليوم 
و�ست�ستم���ر”. وقال “لن ن�سمح ق���ط مبمر اإرهابي 
على طول حدودنا مع �سوري���ا، �سن�ستمر يف اتخاذ 

مبادرات اأخرى بعد عملية اإدلب “.
اإلى ذل���ك، اأعلن م�سوؤول كب���ر يف املعار�سة 
ال�سوري���ة امل�سلح���ة اأن ف�سائ���ل تابع���ة للجي����ض 
ال�س���وري احل���ر ت�ستعد لدخ���ول مناط���ق خا�سعة 
ل�سيط���رة املتطرفني �سمال غرب���ي �سوريا بدعم 

من قوات تركية.
واأ�ساف امل�سوؤول م�سطفى ال�سيجري التابع 
لل���واء املعت�س���م املن�س���وي حت���ت ل���واء اجلي�ض 

ال�س���وري احل���ر اأن الف�سائل الت���ي متثل جزءا من 
حمل���ة درع الفرات التي بداأت العام املا�سي على 

حدود تركيا مع �سوريا مل تبداأ بعد العملية.
وتابع “اجلي�ض احلر بدعم من القوات الرتكية 

اأ�سب���ح على جاهزية كاملة لدخ���ول املنطقة لكن 
حتى هذه اللحظة مل يحدث حترك”.

يذك���ر اأن اإدل���ب ت�سم ع���دداً م���ن الف�سائل 
املتطرف���ة، لع���ل اأبرزه���ا جبه���ة الن����رة بحلتها 

اجلديدة)هيئة حترير ال�سام وجبهة فتح ال�سام(.
كما تعتر من “مناطق خف�ض التوتر” الربع 
الت���ي اأعلنت عنها اأط���راف حمادث���ات اأ�ستانا، اأي 
رو�سيا واإي���ران الداعمتان للنظام وتركيا الداعمة 
للمعار�سة، للتو�سل اإلى هدنات يف خمتلف اأنحاء 

�سوريا.
ويف 15 �سبتم���ر اأعلن���ت ال���دول الثاث اأنها 
�ستن����ر قوات م�سرتكة حلفظ النظام يف اإدلب من 

دون حتديد موعد لذلك.
ويفرت����ض اأن تتي���ح املب���ادرة وقف���ا دائما 
لإطاق النار يف الب���اد الغارقة منذ اأكرث من �ست 
�سن���وات يف حرب اأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 330 

األف �سخ�ض ومايني النازحني والاجئني.
كم���ا �سن���ت تركي���ا ب���ني اأغ�سط����ض 2016 
ومار����ض 2017 عملية ع�سكري���ة يف �سمال �سوريا 
ملكافح���ة تنظيم داع����ض واملجموع���ات الكردية 

التي تعترها اأنقرة اإرهابية.

تركيا تتحدث عن عملية كبيرة بإدلب.. و”الحر” يتجه شماال

ن����رت �سحيف���ة التاميز مق���ال افتتاحيا تتح���دث فيه عن جتدد اجل���دل ب�ساأن برنامج اإي���ران النووي 
وموقف الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب من التفاق املرم بني طهران والقوى العظمى. وتقول التاميز 
اإن ترام���ب مقب���ل على مواجهة جديدة، هذه امل���رة مع طهران، التي يعتقد اأنها تخ���ادع الغرب. فالرئي�ض 
الأمركي حري�ض على التاأكيد على اأن يعتزم اإعادة النظر يف بنود التفاق مع اإيران، وا�سفا اإياه باأنه اأ�سواأ 

اتفاق ت�سارك فيه الوليات املتحدة.
وت���رى التامي���ز اأن ترامب حمق يف قول���ه اإن التفاق املرم بني اإيران والولي���ات املتحدة وبريطانيا 
ورو�سيا وال�سني وفرن�سا والحتاد الأوروبي تغا�سى عن ق�سايا مهمة، ويف الواقع �سمح لإيران با�ستعمال 
الأم���وال التي جنتها من رفع العقوبات عنها يف متويل حماتها الع�سكرية يف اخلارج. وح�سب التاميز، فاإن 
التف���اق الذي بادر به الرئي�ض الأمريكي ال�سابق، باراك اأوباما، مل يجعل من اإيران قوة �سام يف العامل، بل 

عزز ن�ساطاتها العدائية، فهي تتعاون مع كوريا ال�سمالية يف تطوير ال�سواريخ البالي�ستية.

ترامب مقبل على مواجهة مع طهران

• دبابات للجي�ض الرتكي )غيتي(	



علي مجيد

 تنطلق مس��اء اليوم األحد منافسات بطولة 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل املدرسية األوىل 
لكرة السلة، وذلك عرب إقامة لقاءين لحساب 

املجموعة األوىل.
ويلتق��ي فري��ق مدرس��ة عثامن ب��ن عفان 
مع فريق مدرس��ة كانو الدولية عند الثالثة 
والنصف ع��را، تليها مبارشة مباراة فريقي 
مدرس��ة مدين��ة حمد م��ع مدرس��ة البالد 
القديم عند الخامسة مساًء، وتقام املباراتان 
عىل الصالة الرياضية التابعة ملدرس��ة مدينة 

عيىس االبتدائية اإلعدادية للبنني.
االتح��اد  رئي��س  رصح  املناس��بة  وبه��ذه 
البحريني لكرة السلة رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة ب��أن مثل هذه الفعاليات 
املدرس��ية من ش��أنها أن تحقق العديد من 
األه��داف النبيل��ة، وت��ؤدي إىل املزيد من 
النجاحات؛ كونها تأس��س إىل بن��اء القواعد 
الصلب��ة للعب��ة، الفتا س��موه إىل أن مجلس 
إدارة االتح��اد يض��ع نص��ب عيني��ه أهمية 
صناعة األس��اس القوي للسلة البحرينية عرب 

هذه النوعية من الخطوات املدروسة.
وأكد س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
أن البطولة فرصة طيبة للمدربني الكتش��اف 
املواهب واالس��تفادة منه��ا يف تعزيز قواعد 
األندي��ة الوطني��ة وبالت��ايل انع��كاس هذا 
النج��اح ع��ىل املنتخب��ات الوطنية، مش��را 
سموه إىل البطولة مثرة للتعاون املشرتك بني 
االتحاد البحريني لكرة السلة ووزارة الرتبية 
والتعليم. وأعرب سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة عن تقديره البال��غ للجهود التي 

تقوم به��ا اللجن��ة العليا للبطول��ة واللجنة 
التنفيذي��ة واللج��ان العاملة كافة، مش��را 
س��موه إىل أن ه��ذه الجهود س��وف تؤدي 
بالتأكيد إىل تحقيق النجاح املطلوب للحدث 

املدريس.

المنافسات تتواصل 

إىل ذلك تتواص��ل مباريات الجولة األوىل يف 
البطولة غدا االثنني بإقامة مباراتني لحساب 
املجموعة الثانية يلتقي فيهام فريق مدرسة 
الرفاع مع فريق مدرسة النسيم الدولية، ثم 
فريق مدرسة مدينة حمد مع فريق مدرسة 

أوال.
وتقام البطولة بنظ��ام دوري من دور واحد 
بني فرق كل مجموع��ة ويصعد بعده األول 
والث��اين إىل الدور رب��ع النهايئ ال��ذي يقام 

بنظام خ��روج املغلوب، وص��وال إىل املباراة 
النهائي��ة املق��رر إقامته��ا ي��وم 30 أكتوبر 
الجاري، وتستمر البطولة يوميا طوال دوري 

املجموعات.
وكانت قرعة النس��خة األوىل م��ن البطولة 
قد أس��فرت عن وقوع مدارس عبدالرحمن 

النارص، عثامن بن عفان، مدينة 
و  القديم  الب��الد  حم��د، 

عبدالرحمن  مدرسة 
الدولي��ة  كان��و 
املجموع��ة  يف 
في��ام  األوىل. 

ضّم��ت املجموعة 
عراد،  مدارس  الثانية 
مدين��ة  الرف��اع، 
الجدي��دة،  حم��د 

النسيم  ومدرس��ة  أوال 

الدولية.
وتحظى البطولة املدرس��ية بدع��م ورعاية 
مب��ارشة من لدن س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل بن خليف��ة آل خليفة رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة السلة الذي وجه إىل تقديم 
مختلف أش��كال املس��اندة لهذه الفعالية، 
إميانا م��ن س��موه بأهمية ما تف��رزه مثل 
هذه املس��ابقات املدرسية الرياضية 
وما تشكله من جوانب إيجابية 
كب��رة ستس��اهم يف تطوي��ر 
اللعب��ة وبناء قاع��دة صلبة 
له��ا؛ كونه��ا تأيت ع��ىل هرم 
اتحاد  إدارة  أولويات مجلس 

السلة يف اململكة.
وتحظ��ى البطولة باهتامم كبر 
م��ن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، 
كونها من املبادرات اإليجابية التي 

تساعد عىل اكتشاف املواهب وتشجع طلبة 
املدارس عىل االنخراط يف لعبة كرة الس��لة؛ 
ليكون��وا قاعدة أساس��ية ومهم��ة باألندية 

الوطنية.
وأنهت اللجنة املنظمة االستعدادات الالزمة 
النطالقة بطولة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة املدرس��ية األوىل، إذ وقف االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة والجهات املعنية يف 
وزارة الرتبية والتعليم عىل جميع اإلجراءات 
اإلداري��ة والفني��ة؛ حرصا منه��ا عىل تنظيم 
البطولة بالشكل املتميز الذي يضمن تحقيق 

جميع أهداف البطولة.
وتحظ��ى البطول��ة باهتامم واس��ع من ِقبل 
جميع الف��رق العرش املش��اركة فيها، والتي 
اس��تعدت بش��كل صحيح لخ��وض معرتك 
املنافس��ات من خالل التجم��ع والتدريبات 
بصفة يومية لزيادة االنسجام؛ بهدف الظهور 
يف أفض��ل صورة ممكنة خالل املش��اركة يف 
البطولة، ومن املؤمل أن تشتد املنافسة فيام 
بينهم لبلوغ دور الثامنية والذي سيصعد له 

بطل ووصيف كل مجموعة.

اليوم انطالق بطولة سمو الشيخ عيسى بن علي األولى لكرة السلة 
سموه يؤكد أهمية الحدث في إبراز المواهب الواعدة

أم الحصم        اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل اجتماعه باللجنة العليا المنظمة للبطولةوزير التربية والتعليم

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة
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ت��ّوج فري��ق النجم��ة بط��ال لكأس 
السوبر البحريني اإلمارايت لكرة اليد، 
وذلك بعد فوزه يوم أمس عىل فريق 
الش��ارقة اإلمارايت بنتيجة )23/18(، 
يف اللقاء الذي أقيم عىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وش��هدت املباراة حض��ورا جامهريا 
مميزا وكبرا، ساند ممثل الوكن فريق 
النجمة بش��كل كبر وق��اده للظفر 

بالكأس الذي يقام للمرة األوىل.
وجرت املباراة ومراسم التتويج تحت 
رعاية وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر، وبحضور وزير شؤون 

اإلعالم عيل الرميحي.
امليداليات  النجم��ة  العب��و  وتقل��د 
حص��ل  في��ام  وال��كأس،  الذهبي��ة 
العب��و فريق الش��ارقة اإلمارايت عىل 

امليداليات  الفضية.
ويدي��ن النجاموي��ون به��ذا اللقب 
للحارس الدويل محمد عبدالحس��ني، 
والذي قاد فريقه للتتويج عرب التألق 

ويف الشوط الثاين خصوصا.
 وتع��د هذه النس��خة ه��ي األوىل 
من الس��وبر البحريني اإلمارايت التي 
اس��تحدثت هذا الع��ام بتعاون كبر 
م��ن جان��ب االتحادي��ن البحريني 
واإلم��ارايت، ك��ام يعك��س العالقات 
القوي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا البلدان 

الشقيقان.
ومن املؤمل أن تقام النس��خة الثانية 
الع��ام املقب��ل يف دول��ة اإلم��ارات 
العربي��ة املتح��دة، وس��تجمع بطل 

الس��وبر البحريني مع بطل السوبر 
اإلمارايت.

من جهته، أشاد الجودر بفكرة إقامة 
السوبر املش��رتك بني البلدين والذي 

يه��دف اىل تطوير رياض��ة كرة اليد 
وهو االم��ر الذي يتواف��ق مع رؤية 
ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخرية 
املجلس  رئي��س  الش��باب  وش��ؤون 

األع��ىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة  
والرامية إىل تفعيل الرشاكة الرياضية 

بني مملكة البحرين ودولة االمارات 
العربية املتحدة مبا يس��هم يف تطوير 
الحرك��ة الرياضي��ة يف كال البلدي��ن 

الشقيقني.

وهنأ الج��ودر فريق ن��ادي النجمة 
بالف��وز بال��كأس الس��وبر مؤكداً أن 
اإلنج��از يعترب مثرة للجه��ود الكبرة 
التي بذلها أف��راد الفريق من العبني 
والجهازين الفني واإلداري وإخالصهم 
وتفانيهم يف سبيل تحقيق اللقب كام 
ب��ارك لرئيس وأعض��اء مجلس إدارة 
الن��ادي هذا اإلنجاز املتميز برئاس��ة 
عيىس القط��ان، وحرصهم عىل تهيئة 
األجواء املثالية أمام الفريق لتحقيق 

كأس السوبر.
وأشاد باملس��توى الكبر الذي قدمه 
فريق  الشارقة، وكان ندا قويا لفريق 
ن��ادي النجم��ة متمنيا ل��ه التوفيق 

والنجاح يف املباريات املمقبلة.
ومّث��ن  الج��ودر الص��ورة الزاهي��ة 
التي ظه��رت عليها مباراة الس��وبر 
الي��د  لك��رة  االم��ارايت  البحرين��ي 

والحضور الجامهري املتميز.
ون��وه بالجهود املتمي��زة التي بذلها 
رئي��س االتحاد البحرين��ي لكرة اليد 
عيل إسحاقي وجميع اللجان العاملة 
والتي ساهمت يف نجاح كأس السوبر 
وإبرازها بالشكل الذي يليق بسمعة 
البحرين عند اس��تضافتها للبطوالت 
الرياضية املختلفة، مش��يدا يف ذات 
الوقت بالتعاون الكب��ر الذي أبداه 
رئي��س االتح��اد اإلمارايت لك��رة اليد 
محم��د عبدالكريم جلف��ار وحرصه 
املوصول ع��ىل إنجاح مب��ادرة كأس 

السوبر البحريني االمارايت.

النجمة بطاًل لكأس السوبر البحريني اإلماراتي لكرة اليد 
توجه الجودر بلقب النسخة األولى

“ال��ره��ي��ب” آزر  خ��ل��ي��ف��ة  ف���ي ص��ال��ة  م��م��ي��ز  ح��ض��ور ج��م��اه��ي��ري 
فرحة نجماوية بالتتويج حضور رسمي الفت في المنصة الرسمية

أحمد مهدي
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رئيس نادي النجمة يحمل الكأس

قائد فريق النجمة يتسلم كأس البطولة

حضور جماهيري كبير شهدته الصالة

أسفرت قرعة البطولة اآلسيوية لألندية لكرة اليد التي أقيمت ظهر أمس السبت عن وقوع ممثلنا فريق النجمة يف املجموعة الثانية التي 

تضم كال من سرفيس الهندي، واألهيل القطري، راكو األوزبيك، والرشطة العراقي.

وضمت املجموعة األوىل فريق النور السعودي “حامل اللقب”، الدحيل القطري، الشارقة اإلمارايت، النفط العراقي، مسقط 

الُعامين. ووفق ما أسفرت عنه القرعة، فإن مجموعة فريقنا النجاموي تعترب جيدة وحظوظ خطف بطاقتي التأهل لألدوار النهائية 

تعترب سانحة.  وستكون مدينة “حيدر آباد” الهندية مستضيفة البطولة يف نسختها )20( واملؤهلة لبطولة العامل “سوبر جلوب”، واملقرر إقامتها يف شهر نوفمرب املقبل، 

بعدما أقيمت النسخة األخرة، يف العاصمة األردنية عاّمن العام املايض، وشهدت تتويج فريق النور السعودي بطال لها.  ويضع املسؤولون بنادي النجمة آماالً كبرة 

عىل املشاركات الخارجية باملنافسة الحقيقية، واعتالء منصات التتويج  وخصوصا أن األجواء، مهيأة لذلك بعد التعزيزات الكبرة التي أقدمت عليها اإلدارة بالتعاقد مع 

نجمي النادي األهيل مهدي سعد ومحمد مرزا، إضافة لنجم منتخبنا الوطني حسني الصياد، فضال عن األسامء الالمعة املوجودة يف صفوفه، والتي استطاعت يف املوسم 

ما قبل املايض أن تخطف فضية البطولة ذاتها حينام أقيمت يف دولة قطر، كإنجاز يعترب هو األول من نوعه عىل صعيد املشاركات البحرينية يف البطولة اآلسيوية.

النجمة في المجموعة الثانية آلسيوية اليد 

  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(

اللجنة اإلعالمية       بطولة العالم لفنون القتال المختلطة

أكد عضو اللجنة املنظمة العليا ورئيس 
اللجنة التنفيذية لبطولة العامل لفنون 
القتال املختلطة للهواة خالد الخياط 

 IMMAF بتنظيم االتحاد الدويل للعبة
وبالرشاكة مع االتحاد البحريني لفنون 

القتال املختلطة، والتي ستستضيفها 
البحرين خالل الفرتة 12 وحتى 19 نوفمرب 

املقبل، أن التحضرات الستضافة الحدث 
العاملي الذي سيقام تحت رعاية كرمية 

من جانب ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة تسر عىل النحو املطلوب 

وبالشكل األمثل.
وقال الخياط إن النسخة الرابعة من 

البطولة التي ستستضيفها مملكة البحرين 
للمرة األوىل تعكس تطلعات النائب األول 

لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 

القتال املختلطة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة يف جعل البحرين مقصدا 

الستضافة مختلفة األحداث الرياضية 
الدولية، خصوصا مع التطور الكبر لرياضة 

MMA البحرينية بفضل ما تحظى به 
من دعم من جانب سموه، ومؤكدا أن 

جهود الكوادر املنظمة يف اللجان املندرجة 

تحت مظلة اللجنة التنفيذية تسر عىل 
نحو صحيح لتحقيق هذه التطلعات عرب 

االستضافة الناجحة.
وأكد الخياط أهمية تكثيف الجهود من 

جانب جميع اللجان العاملة؛ للوصول 
إىل الجاهزية التنظيمية املطلوبة، وخالل 

اطالعه عىل آخر املستجدات والتحضرات 
لالستضافة املرتقبة، أوضح الخياط أن 

مع بقاء نحو شهر عىل االستضافة، فإن 

الجهود البد أن تكثف نحو العمل بشكل 
أكرب ومضاعف من خالل الوقوف عىل 
كافة التجهيزات، مشرا إىل أن اللجنة 

التنفيذية ستقدم كامل الدعم املطلوب 
للجان العاملة؛ من أجل توفر أفضل سبل 

العمل.
ونوه بأهمية الظهور مبستوى تنظيمي 

مميز وراق يعكس مكانة البحرين 
تنظيميا.

الخياط يبدي إعجابه بالتحضيرات لبطولة العالم لفنون القتال 

خالد الخياط

أكدت مدير عام مؤسس��ة الش��ارقة 
لرياض��ة امل��رأة ندى عس��كر النقبي 
مش��اركة مملكة البحرين يف النسخة 
الرابع��ة م��ن دورة األلع��اب العربية 
ألندية السيدات، والتي ستقام بإمارة 

الشارقة يف شهر فرباير املقبل 2018.
وأكدت النقبي خالل حديثها لوسائل 
اإلعالم عىل هامش ملتقى اإلعالميات 
الرياضي��ات العرب ع��ن وجود دول 
املش��اركة  يف  رغبته��ا  أب��دت  ع��دة 
األردن  وه��ي:  األلع��اب،  مبختل��ف 
والعراق واليمن والصومال، إضافة إىل 
دول��ة اإلمارات البل��د املنظم والعدد 
مرش��ح لالرتفاع مع بدء العد التنازيل 

النطالق الحدث.
واعتم��دت اللجن��ة املنظم��ة للدورة 
9 ألع��اب، وه��ي: كرة الس��لة، الكرة 
الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، القوس 
والس��هم، قفز الحواجز )الفروس��ية(، 

ألعاب القوى، املبارزة، والكاراتيه.
وش��ددت النقب��ي عىل أهمي��ة رفع 
عدد األندية املش��اركة يف الدورة من 
خ��الل ترش��يح أندية بديل��ة يف حال 
اعت��ذار الن��ادي األول؛ ألن مش��اركة 
ال��دول وارتفاع ع��دد األندية يضمن 
استمرارية هذه الدورة مبا يساهم يف 
تحقيق الهدف األس��ايس لها، واملتمثل 
يف تطوير رياضة املرأة العربية، وتوفر 
املنصة املناس��بة لها لتنمي��ة قدراتها 
ومتكينه��ا م��ن املنافس��ة يف املحافل 
الرياضي��ة اإلقليمي��ة والدولية، الفتة 
النظر إىل أن نظام املش��اركة ال يسمح 

مبشاركة أكرث من ناد من دولة واحدة 
يف كل لعبة باس��تثناء اإلمارات الدولة 

املنظمة للحدث.
وكش��فت النقبي أن الدورة س��تكون 
املنش��آت  داخ��ل  للبيئ��ة  صديق��ة 
وخارجه��ا م��ن خ��الل تطبي��ق كافة 
املعاير والتعلي��امت بهذا الخصوص، 
وتقليل اس��تخدام األوراق واستبدالها 
باألم��ور اإللكرتوني��ة يف كل ما يتعلق 
بالتسجيل والنتائج، كام سيتم تطبيق 

فحص املنشطات.
وأش��ارت إىل أهمية مش��اركة األندية 
الفلس��طينية؛ لرف��ع مس��توى الفرق 
موضح��ة  الفلس��طينية،  الرياضي��ة 
بأن الدورة س��تحظى مبش��اركة فرق 

رياضية من السعودية بعد أن شهدت 
الدورة الثالثة أول مش��اركة رس��مية 
من السعودية كانت يف قفز الحواجز 

كأول مشاركة خارجية.

وأك��دت النقبي ب��أن اللجنة املنظمة 
س��تخصص 3 كؤوس للدول املشاركة 
يف ال��دورة القادمة، ف��األول هو كأس 
الرتتي��ب العام، والت��ي حصلت عليه 
الجزائر يف النس��خة املاضية، وسيكون 
هن��اك كأس��ان س��يتم الكش��ف عن 
رشوط ومعاير الحصول عليهام الحقا، 
وس��تقام الدورة تحت ش��عار »العامل 

ملعبك شاركونا لحظات الفوز«. 
وأوضحت بأن الدورة املاضية شهدت 
مش��اركة 65 نادي��ا ميثل��ون 16 دولة 
متمني��ة زي��ادة الع��دد يف النس��خة 
القادمة، خصوصا وأن الدورة معتمدة 
رس��ميا من اتح��اد اللج��ان األوملبية 

العربية.

اعتماد 9 ألعاب رياضية

النقبي تؤكد مشاركة البحرين بدورة ألعاب 
األندية العربية للسيدات 

حسن علي

جانب من مشاركة البحرين في إحدى النسخ الماضية

 أحمر السنوكر يستهل مشاركته 
في عربية “السنوكر” بدبي

اتحاد البلياردو والسنوكر: يستهل منتخبنا الوطني للسنوكر 
مشاركته يف بطولة العرب املقامة يف مدينة ديب اإلماراتية وتستمر 
لغاية الرابع عرش من شهر أكتوبر الجاري، حيث يسعى منتخبنا 

الوطني من خالل مشاركته يف هذه البطولة للدخول كطرف 
رئيس عىل املنافسة، وتحقيق املزيد من النتائج اإليجابية عىل 

صعيد املشاركات الخارجية.
وكان منتخبنا الوطني قد أنهى معسكره الداخيل؛ استعداداً 

للمشاركة يف البطولة العربية قبل املغادر يوم أمس األول إىل 
اإلمارات العربية املتحدة، ويرتأس بعثة منتخبنا الوطني مدير 

املنتخبات باالتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر حسني بوبشيت، 
يف حني ميثل أحمر السنوكر يف البطولة كٍل من حبيب صباح 

وهاشم الصقر ويونس صقر، إضافة لصادق عبدالغني، عالوة عن 
مشاركة الحكمني الدوليني سعيد عبدالعزيز وجواد السيد عيل يف 

إدارة مواجهات عربية السنوكر.
وتشهد البطولة العربية إقامة بطولة الفردي يف لعبة 15 كرة 

حمراء والفرق، إضافة ملنافسات الفردي يف فئة 6 كرات حمراء، 
وذلك مبشاركة 10 منتخبات عربية هي اإلمارات والبحرين 
والسعودية وسلطنة عامن ومر واألردن واليمن وفلسطني 

والعراق وسوريا.
وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إىل مدينة ديب اإلماراتية 

يوم أمس األول الجمعة، يف حني أجريت قرعة فئات البطولة 
يف اليوم ذاته، ومن املفرتض أن يكون العبو منتخبنا الوطني قد 
استهلوا مشاركتهم يف فئة الفرق ملسابقة 15 كرة حمراء، التي 
ميثل فيها منتخبنا كٍل من حبيب صباح وهشام الصقر وذلك 
مبواجهة املنتخب العراقي يف صالة االتحاد اإلمارايت للبلياردو 
والسنوكر مقر إقامة البطولة، كام واجه الالعب يونس صقر 

منافسه اإلمارايت عبدالله العطار يف فئة املاسرتز، وهشام الصقر 
مع السعودي أحمد العسري يف الفئة ذاتها.

صورة جماعية لبعثة منتخبنا الوطني 

ندى عسكر النقبي
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جاءت الجوالت األربع من دوري 
 NBB الوطن��ي البحرين  بن��ك 
ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم 

مثرية عىل جميع املستويات.
النتائ��ج التي تحقق��ت واألرقام 
املس��جلة س��واء عىل مس��توى 
الفن��ي،  األداء  أو  التهدي��ف 
باإلضاف��ة إىل مش��اركة الالعبني 
تح��ت 21 عاًم��ا، كان جيًدا مع 
انقضاء فرتة تقارب ربع الدوري.

املس��تويات الت��ي قدمت حتى 
س��جلتها  الت��ي  والنتائ��ج  اآلن 
الفري��ق تبشرّ ب��أن األداء العام 
والتنافسية ستكون بنحو أقوى يف 

الجوالت املقبلة، والتي سيحتدم 
فيها الرصاع بشكل أكرب.

صدارة املحرق للدوري بعد مرور 
بالتأكيد،  4 ج��والت مس��تحقة 
خصوًص��ا أن��ه الفري��ق الوحيد 

الذي ف��از يف جمي��ع املباريات، 
عالوة عىل كونه مل يس��تقبل أي 
ه��دف حت��ى اآلن، وهو مؤرش 
ع��ىل ما يقدم��ه الفريق األحمر 

حتى اآلن.

صدارة مستحقة للمحرق ووصافة مارونية وتذيل أهالوي
“البالد سبورت” يستعرض دوري NBB الكروي بعد 4 جوالت

ل���ك���ل م���ب���اراة ب���ل���غ 3 أه�������داف  ت���ه���دي���ف���ي م��م��ي��ز  م���ع���دل 
أحمد مهدي

من منافسات الدوري

NBB شعار دوري

جدول الترتيب
1.المحرق  )12 نقطة(

2.الشباب )10(
3.المالكية )9(
4.النجمة )9(
5.المنامة )4(
6.االتحاد )4(
7.الرفاع )3(

8.الرفاع الشرقي )2(
9.الحد )2(

10.األهلي )1(

إسماعيل األفضل

العالمة الكاملة

تحت 21 عاًمامستوى الصاعدين

أول المغادرين

أداء غريب

بعد مرور 4 جوالت، ميكن القول أن 
العب املحرق إسامعيل عبداللطيف كان 

األفضل؛ قياًسا مبا قدمه مع الفريق.
وظهر عبداللطيف مبستويات مميزة، 

وقاد فريقه لتحقيق سلسلة انتصارات 
متتالية، وكان نجاًم بجدارة للقاء النجمة 

يف الجولة 4، حينام سجل “هاتريك”، 
علاًم بأنه ميلك يف رصيده حاليًّا 4 

أهداف.
الالعب الدويل شكل حضورًا نوعيًّا يف تشكيلة فريقه، وكان 

عاماًل مساعًدا بشكل كبري لتحقيق النقاط االثنتي عشة.
وبال شك، فإن استمرار عبداللطيف يف تقديم هذه املستويات 

سيمكن فريقه من حصد مزيد من النقاط، خاصة مع الخطورة 
الكبرية التي يشكلها املهاجم الدويل يف خط املقدمة بتشكيلة 

املدرب الوطني سلامن رشيدة.

حصد فريق املحرق عالمة كاملة يف أول 
4 جوالت عرب تحقيقه الفوز فيها، وهو 

ما مل يحققها أي فريق غريه.
فريق املدرب سلامن رشيدة استطاع أن 
يثبت عىل مستواه مع انطالق الدوري، 

وأحرز 12 نقطة مهمة يف رصاع املنافسة 
عىل املراكز األمامية وبالتحديد الصدارة.

ويأيت املحرق أمام الشباب أقرب 
املنافسني الذي فاز يف 3 مباريات، قبل أن يتعرث يف الجولة 

الرابعة أمام الرفاع الشقي بالتعادل )1-1(.
وسيرضب الفريقان موعًدا مهامًّ ومرتقًبا يف الجولة الخامسة 

يوم اإلثنني املوافق 16 أكتوبر الجاري عىل استاد النادي األهيل، 
يف لقاء سيتمكن الفائز فيه من االنفراد بصدارة الرتتيب، مع 
أفضلية للمحرق يف حال التعادل فإنه سيحتفظ مبركزه الحايل 

أيًضا.

الفريقان الصاعدان هذا املوسم )الشباب واالتحاد( سجال 
حضورًا جيًدا يف الجوالت األربع األوىل من الدوري، وباألخص 

فريق الشباب الذي يحتل مركز الوصافة حاليًّا.
وجنى الشبابيون مثار االستقرار الفني، وانعكس ذلك عىل 
أداء الفريق عرب تسجيله حتى اآلن 3 حاالت فوز وتعادل 

وحيد، دون أن يتذوق طعم الخسارة.
ويف الجهة األخرى، فإن االتحاد العائد بعد فرتة طويلة يف 

الدرجة الثانية، فإنه حقق 4 نقاط من فوز وتعادل باإلضافة 
إىل خسارتني جاءت إحداها من الشباب، وهو مستوى جيد قياًسا بإمكانات الفريق.

ما قدمه الناديان أكد أنهام لن يكونا صيًدا سهاًل قياًسا عىل املقدم حتى اآلن، خصوًصا وأن نظام الصعود 
والهبوط هذا املوسم تغري، وهو ما سيزيد اإلثارة والتنافس يف الدوري ضمن رصاع البقاء والهبوط، 

والصعود من الدرجة الثانية.

أعلن اتحاد الكرة اإلحصائيات الخاصة مبشاركة 
الالعبني تحت 21 عاًما خالل أول 4 جوالت، 

وجاءت كاآليت:
فريق نادي الشباب جاء يف املقدمة كأكرثهم 

مشاركة عرب مشاركة 3 العبني شاركوا مبا 
مجموعه )805( دقيقة، فيام شارك الرفاع ب� 

3 العبني أيًضا ومبجموع )582( دقيقة، الرفاع الشقي بالعبني اثنني مبجموع )377( دقيقة، املالكية بالعب واحد )360( 
دقيقة، الحد بالعب واحد )360( دقيقة، األهيل بالعب واحد مبجموع )180( دقيقة، االتحاد بالعب واحد مبجموع )177( 
دقيقة، النجمة بالعب واحد )97( دقيقة، املنامة بالعبني اثنني مبجموع )33( دقيقة، فيام مل يشك فريق نادي املحرق أي 

العب حتى اآلن. وبلغ مجموع الالعبني املشاركني يف املباريات ال� 20 املاضية 15 العًبا تحت 21 عاًما، فيام بلغ مجموع 
الدقائق الكلية ملشاركتهم )2971( دقيقة.

وكان االتحاد طبق مشاركة الالعبني تحت 21 بشكل تدريجي بدًءا من هذا املوسم وفًقا للمعايري التي أعلنها قبل املوسم.

سجل املدرب الرصيب لفريق الرفاع 
سلوبودان، نفسه أول املغادرين من عىل 

رأس اإلدارة الفنية لفرق الدوري هذا 
املوسم.

وأقالت اإلدارة الرفاعية الجهاز الفني 
ل�”الساموي” بالكامل بعد تلقيه خسارة 

ثالثة عىل التوايل وكانت األخرية أمام 
االتحاد؛ ليقدم جهاز الكرة عىل إقالة 

املدرب سلوبودان وطاقمه الرصيب املعاون باإلضافة إىل مساعد 
املدرب الوطني أحمد عيىس.

وسجل الرفاع ظهورًا غري متوقع يف الجوالت األربع األوىل بإحرازه 
3 نقاط من أصل 12 ممكنة، وهو ما حذا باإلدارة الرفاعية التخاذ 

قرار اإلقالة. وأسندت اإلدارة مهمة اإلرشاف عىل الفريق حاليًّا 
إىل املدرب الوطني عادل النعيمي لحني تعيني املدرب الجديد 

للفريق، واملؤمل أن يتم اإلعالن عنه خالل األيام املقبلة.

املستويات التي قدمها فريق األهيل بعد 
مرور 4 جوالت غريبة بشكل كبري.

النرس األصفر كام يحلو ملحبيه تسميته حصد 
نقطة وحيدة من 12 ممكنة، وهو اآلن 

متذيل للرتتيب.
وكانت إدارة األهيل قد استقطبت املدرب 

الجزائري عبدالقادر بهلول؛ ليكون عىل 
رأس اإلدارة الفنية للفريق، كام عينت 

اإلداري عبدالرزاق محمد عىل رأس حهاز الكرة، وذلك ضمن خطواتها 
التجديدية للموسم الحايل. وظهرت بعض التوقعات بعد الخسارة 

الكبرية يف الجولة الرابعة أمام املالكية )1-4( بإقالة الجهاز الفني من 
منصبه، إال أن بهلول مستمر حتى اآلن يف مهمته، عىل الرغم من عدم 
تحقيق أي فوز حتى اآلن. وبال شك، فإن استمرار األهيل بهذا النسق 

سيعرضه مرة أخرى للهبوط مجدًدا إىل دوري الدرجة الثانية، إال إذا كان 
للفريق كلمة أخرى بعد فرتة التوقف الحالية.

أوتشي الهداف

شباك نظيفة

املحرتف النيجريي يف صفوف فريق 
النجمة، أوتيش، ال يزال يعتيل قامئة 

ترتيب الهدافني يف الدوري، بعد تسجيله 
5 أهداف.

أوتيش ليس بجديد يف واقع األمر عىل 
املالعب البحرينية، وسبق له متثيل الحد 

وقاده لتحقيق العديد من اإلنجازات 
املحلية، كام مثل املحرق أيًضا، 

ل اإلضافة القوية  وانضاممه لتشكيلة النجمة هذا املوسم شكرّ
لخط الهجوم مع املدرب عيل عاشور.

ويتفوق أوتيش عىل أقرب املنافسني إسامعيل عبداللطيف الذي 
ميلك 4 أهداف، وبذات األهداف محرتف املالكية، السوري 

إرساء عامر، فيام يأيت بعد ذلك محرتف املنامة، الربازييل برونو 
ماتوس والعب املالكية سيد هاشم عيىس بواقع 3 أهداف لكل 

واحد منهام.

حارس فريق املحرق سيد محمد 
جعفر حافظ عىل نظافة شباكه 

بعد مرور 360 دقيقة يف الجوالت 
األربع.

ومل تستقبل شباك املحرق أي هدف 
حتى اآلن، يف رقم يعطي انطباًعا 
بالخربة الطويلة والرباعة الكبرية 

ل�”سيد املرمى” بني الخشبات 
الثالث.

الحارس الدويل ظهر مبستويات مميزة خالل بداية هذا 
املوسم، وأكد أن تواجده مع فريقه يشكل إضافة نوعية 

وبارزة بشكل الفت.
ومع انقضاء الجوالت األربع، يتبقى السؤال متى ستهتز 

شباك سيد املرمى؟ ومن سيكون الالعب األول يف تحقيق 
ذلك؟.. الجوالت املقبلة ستكشف عن اإلجابة.

إسماعيل عبداللطيف

شعار المحرق

شعار االتحاد شعار الشباب

أوتشي

سيد محمد جعفر

سلوبودان

شعار األهلي

فريق المالكية األكثر تهديفا حتى اآلن بعدما سجل 11  أرقـــــام
هدًفا، والالفت أنه سجل نتيجتين كبيرتين، إذ فاز على 

الشرقي )2-5( وعلى األهلي )1-4(، في حين أن فريق 
الرفاع هو األكثر استقبااًل لألهداف بعدما اهتزت شباكه 

في 11 مناسبة أيًضا.

ا بعدما سجل هدفين  فريق األهلي األضعف تهديفّيً
ا، ويفسر وضعية الفريق في ذيل  فقط، وهو ضعيف جّدً

الترتيب.

عدد الفرق التي لم تحقق الفوز حتى اآلن 3 وهي: الرفاع 
الشرقي، الحد واألهلي.

 مجموع األهداف التي سجلت حتى اآلن 59 هدًفا، 
وبمعدل 15 هدًفا تقريًبا لكل مباراة، وثالثة أهداف تقريًبا 

لكل مباراة.
من منافسات الدوري
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المحرق لم يشرك أي العب تحت 21 حتى اآلن



أش��اد النائب األول لرئي��س املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة رئي��س 
القوى  البحرين��ي أللع��اب  االتح��اد 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بإقام��ة املهرجان الع��ريب للكريكت، 
خالل الفرتة من السابع والعرشين من 
سبتمرب ولغاية الس��ادس من أكتوبر، 
مؤك��دا س��موه أن مملك��ة البحرين 
سباقة يف احتضان مختلف الفعاليات 
والبط��والت واملهرجان��ات لأللع��اب 
العاملية، التي كان لها األثر الواضح يف 

تعزيز مكانتها عى املستوى الدويل.
واعترب س��موه أن إقامة هذا املهرجان 
ع��ى أرض البحرين خط��وة إيجابية 
س��اهمت يف إبراز الوج��ه الحضاري 
للمملكة وما وصل��ت إليه من تطور 
ومناء يف ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة، عرب املشاريع التنموية التي 
شهدتها قطاعات اململكة والسيام عى 
صعي��د القطاع الريايض الذي يش��هد 
نهضة وحراكا كبريا يف ش��تى األلعاب 
الرياضية، التي اس��تطاعت أن تحصد 
املنتخبات الوطنية من خاللها العديد 
م��ن اإلنج��ازات الت��ي رفعت اس��م 
البحرين عاليا يف مختلف املش��اركات 

واملحافل الدولية.
وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة: “إن متصف��ح أوراق التاريخ 
البحريني يف القرن املايض، سيش��اهد 
الدول��ة  م��ن  كان��ت  البحري��ن  أن 
اآلسيوية، التي تشهد إقامة منافسات 
لعبة الكريكت بفضل وجود الجاليات 
األجنبية واآلسيوية التي كانت متارس 
ه��ذا الل��ون م��ن الرياض��ات، والتي 
باتت اليوم إح��دى األلعاب الرياضية 

العاملية التي يتابعها ماليني الجامهري 
م��ن مختلف أنح��اء الع��امل وتجذب 
وتس��تقطب كربى الرشكات اإلعالمية 
العاملية”، مضيفا س��موه أن البحرين 
ش��جعت الش��باب عى مامرسة هذه 
اللعب��ة واتخ��ذت خط��وات واضحة 
لدعمه��ا، مش��ريا س��موه إىل أن قرار 

ممث��ل جاللة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة يف العام 2001، 
بإش��هار االتحاد البحريني للكريكت، 
ع��زز م��ن اهت��امم اململك��ة به��ذه 

الرياضة.
وش��هد س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة فعاليات الي��وم الختامي 
للمهرج��ان العريب للكريك��ت، الذي 
حرضه سفري جمهورية الهند الصديقة 
مبملك��ة البحرين أل��وك كومار وعدد 
من محبي وعش��اق ه��ذه الرياضة، 

والتقى سموه بنجوم السينام الهندية 
“بولي��وود”، الذي��ن كان��وا مدعوين 
لحضور منافس��ات هذا املهرجان، إذ 
تبادل س��موه معهم أطراف الحديث 
بش��أن التط��ور الكبري الذي تش��هده 
أصبحت  والت��ي  الهندي��ة،  الس��ينام 
منافس��ا قويا عى املس��توى العاملي 
خصوص��ا ألف��الم هولي��وود، متمني��ا 
س��موه لهم دوام التوفيق والنجاح يف 

مسريتهم الفنية. 
ويف الختام، توج سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة الفرق الفائزة باملراكز 
األوىل ضم��ن منافس��ات الكريك��ت، 
وتس��لم س��موه هدي��ة تذكارية من 
قبل اللجنة املنظمة، كام حرص نجوم 
“بولي��وود” وكب��ار املدعوي��ني ع��ى 

التقاط الصور التذكارية مع سموه.

البحرين سباقة في احتضان األلعاب الرياضية العالمية 
سموه يشهد ختام المهرجان العربي للكريكت ويلتقي مشاهير “بوليوود”... خالد بن حمد: 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يتابع فعاليات اليوم الختامي

الرفاع       المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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أّجل نادي البسيتني موعد انطالق 
البطول��ة الودي��ة ألندي��ة الدرجة 
األوىل والثانية للكرة الطائرة لتقام 
15 أكتوب��ر الجاري بع��د أن كان 
مقررا لها أن تنطلق اليوم )األحد(؛ 
بس��بب اعتذار بعض األندية عن 
املش��اركة يف اللحظ��ات األخ��رية 
ورغبة البس��يتني - النادي املنظم 
- يف إمت��ام املزي��د م��ن الرتتيبات 
إلقام��ة  الالزم��ة  والتحض��ريات 
البطولة التي ستقام بإسم املرحوم 
يعقوب يوسف أمني الرس املساعد 

السابق.
وقال أمني رس نادي البسيتني نبيل 
عبدالرحم��ن إن هن��اك 6 أندي��ة 
أكدت مشاركتها يف البطولة، وهي 

البس��يتني، داركلي��ب، النرص، بني 
جم��رة، النبي��ه صال��ح، واملعامري، 
عى أن تنطلق البطولة يوم األحد 
15 أكتوبر وتختتم 22 من الش��هر 

ذاته.
وعرب عبدالرحم��ن عن رضاه التام 
من مشاركة 6 أندية محلية؛ بهدف 
اإلعداد والتحضري النطالق املوسم 
املقب��ل، ال��ذي س��يبدأ مبس��ابقة 
الدوري يف 3 نوفمرب املقبل، مشرياً 
إىل أن البطولة التي جاءت مببادرة 
من نادي البسيتني ستشكل فرصة 
مثالي��ة للتع��رف عى مس��تويات 
جمي��ع الالعب��ني قب��ل انطالق��ة 
الدوري والوقوف عى األخطاء من 

قبل األجهزة الفنية.

ك��ام تعت��رب البطولة مبثابة ملس��ة 
وفاء ألمني الرس املس��اعد يعقوب 
يوس��ف، الذي يعترب أحد األعضاء 

الفاعل��ني يف نادي البس��يتني بعد 
مس��رية عط��اء متمي��زة امت��دت 
لح��وايل 25 عام��اً قضاه��ا داخل 

مجلس اإلدارة يف دورات انتخابية 
عدة أعطى فيه��ا الكثري من وقته 
وجه��ده يف س��بيل خدم��ة نادي 

البسيتني.
وأش��ار عبدالرحم��ن إىل أن الجوائز 

للف��رق س��تكون عبارة  املخصص��ة 
عن كؤوس وميدالي��ات، موضحاً أن 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة وافق 
عى إقامة البطولة وس��يقوم بتوفري 
الحكام إلدارة منافس��اتها، معربا عن 
أمله يف نج��اح البطول��ة التي تعترب 
بدي��ال ملس��ابقة كأس االتح��اد التي 

ألغيت هذا املوسم.
وبحس��ب نظام البطولة يسمح لكل 
فريق تسجيل 14 العبا يف كل مباراة 
ع��ى أن يعتم��د تس��جيل الالعبني 
املسجلني يف كشوفات النادي، وعى 
جميع الفرق االلتزام باللباس الرسمي 
للنادي، وتقام البطولة بنظام الدوري 
م��ن دور واحد وأك��ر فريق يجمع 

نقاط يحصل عى اللقب.

بطولة البسيتين الودية تنطلق 15 أكتوبر الجاري
اعتماد مشاركة 6 أندية

حسن علي

شعار نادي البسيتين

يعقوب يوسف نبيل عبدالرحمن

واصل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
اس��تعداداته الج��ادة؛ م��ن أجل خوض 
املواجه��ة املهمة ضم��ن الجولة الرابعة 
يف التصفيات املؤهلة لكأس آس��يا 2019 
يوم الثالثاء، والتي سيحل فيها ضيفاً عى 
منتخب الصني تايبيه يف تايوان لحساب 
املجموع��ة الرابع��ة، وتكم��ن أهمي��ة 
املباراة باعتبار نقاطها تقرب األحمر من 

النهائيات اآلسيوية بصورة كبرية.
ويسود الرتكيز وااللتزام معسكر األحمر 
املق��ام حالي��اً يف تايوان، حي��ث أجرى 
املنتخ��ب ي��وم أمس حصت��ه التدريبية 
الرابع��ة عى الت��وايل من��ذ وصوله يوم 
األربع��اء الفائ��ت مبش��اركة 21 العب��اً، 
وتواص��ل غي��اب الالعب جامل راش��د 
عن املران لليوم الثاين؛ بس��بب مش��كلة 
يف أصب��ع القدم، واكتفى الالعب س��يد 
ضياء س��عيد بالجري الخفيف لش��عوره 
بآالم بس��يطة ع��ى مس��توى الكاحل، 
فيام مل يتدرب س��امي الحسيني؛ بسبب 
إصابة يف العضلة الخلفية، وركز املدرب 
مريوسالف س��كوب يف مران األمس عى 
الجوانب التكتيكية واس��تمر املران يوم 

أمس قرابة الساعة والربع.
وش��هد برنامج يوم أمس وجود الالعبني 
يف الن��ادي الصحي مبقر اإلقامة يف الفرتة 
الصباحي��ة، حيث ت��وزع الالعبون عى 
مرافق النادي إلجراء بع��ض التدريبات 
الخفيفة الت��ي مل تتجاوز حدود النصف 
ساعة، وقبل املران املسايئ التقى املدرب 
الالعب��ني يف  م��ن  س��كوب مبجموع��ة 

جلسات فنية.
يش��ار إىل أن املواجه��ة الس��ابقة ب��ني 
املنتخبني أقيمت يف البحرين يف س��بتمرب 
الفائت وانتهت بتفوق األحمر بخامسية 
نظيفة، ويدخل األحمر املواجهة متصدراً 
ملجموعته برصيد 7 نقاط، تركامنس��تان 
4 نقاط، الص��ني تايبيه 3 نق��اط وأخرياً 

سنغافورة بنقطتني.

برنامج اليوم

ق��رر الجه��از الفن��ي إج��راء تغي��ري يف 
برنام��ج اليوم، عى أن يتم إجراء الحصة 
التدريبي��ة يف الف��رتة الصباحية بدالً من 
املس��ائية؛ وذلك من أج��ل منح الالعبني 
فرتة راحة أطول قب��ل التدريب الرئيس 
الذي يسبق املباراة يوم غد االثنني، ومن 

املتوق��ع أن يحصل الالعب��ون عى فرتة 
راحة مساًء؛ من أجل االستشفاء والسيام 
يف ظل تدربهم ل��� 4 أيام عى التوايل يف 

الفرتة املسائية.

مشكلة الملعب

من��ذ وصول املنتخ��ب إىل تاي��وان فإن 
جميع الحص��ص التدريبية أقيمت عى 
ملعب تاب��ع إلحدى الجامعات ومغطى 
بالعش��ب الصناعي؛ وذل��ك لعدم توافر 
املرافقني  الطبيع��ي  العش��ب  مالع��ب 
للوفد م��ن قبل اتحاد الك��رة املحيل يف 
الص��ني تايبيه، وم��ع ذلك ف��إن الجهاز 
الفن��ي للمنتخب حرص عى اس��تمرار 
التدريبات وعدم توقفها، ويبعد ملعب 
التدريب قرابة س��اعة بالحافلة من مقر 

اإلقام��ة، ويح��رص الجه��از الفني عى 
إقام��ة التدريب يف الس��اعة السادس��ة 
بتوقي��ت تايوان )الواحدة ظهراً بتوقيت 
البحري��ن( وهو ذات موعد املباراة التي 

ستقام يوم الثالثاء.

 جهود الدوسري

حرص االتحاد البحريني لكرة القدم عى 
إيفاد الطباخ خلي��ل الدورسي مع بعثة 
املنتخب؛ من أجل ضامن توفري الوجبات 
املناس��بة لالعبني خالل ف��رتة وجودهم 
الطويل��ة يف تاي��وان والت��ي س��تقارب 
األسبوع، ويقوم الدورسي صاحب الخربة 
بجهود كبرية يف إعداد الوجبات اليومية 
الثالث، عرب تنوي��ع األصناف التي القت 

استحسان الوفد خصوصا الالعبني.

 سكوب يراقب

اضطر مدرب منتخبنا الوطني مريوسالف 
س��كوب للغياب عن الحص��ة التدريبية 
للمنتخب ي��وم أم��س األول )الجمعة( 
وذل��ك بغرض الحضور يف اس��تاد تايبيه 
البلدي ملتابع��ة منتخب الصني تايبيه يف 
مب��اراة ودية جمعت��ه مبنتخب منغوليا، 
حيث رصد س��كوب املنتخ��ب املنافس 
والس��يام بعد حدوث تغيري عى مستوى 
الجهاز الفني للفريق بتغيري املدرب بعد 
الخس��ارة األخرية التي ُمن��ي بها الفريق 

من منتخبنا بالبحرين بخامسية نظيفة.

غير مقلقة

أك��د اختصايص ع��الج املنتخب الوطني 
شوقي الشنو أن جميع الالعبني جاهزون 

ملواجه��ة الثالث��اء، مبين��اً أن��ه ال توجد 
إصاب��ات مقلق��ة ب��ني أف��راد املنتخب، 
موضحاً أن بعض الالعبني يش��تكون من 
وجود آالم بس��يطة جداً قد تكون سبباً 
لتدربهم عى العشب الصناعي يف األيام 
املاضي��ة ولكنها ل��ن تعيقهم عن خوض 
املب��اراة، وباإلمكان التغل��ب عى هذه 
والتدلي��ك  االس��رتخاء  بجلس��ات  اآلالم 

واألدوية.

 االنضمام للوفد

وص��ل إىل تايوان ي��وم أمس األول مدير 
املنتخب عارف عبدالرزاق برفقة املنسق 
اإلعالم��ي م��ازن أنور؛ وذل��ك لالنضامم 
إىل وف��د األحمر، وجاء س��بب تأخرهام 
لظ��روف خاصة، وم��ن املنتظر أن يصل 
يوم غ��د االثن��ني عضو مجل��س اإلدارة 
ورئيس لجنة االس��تثامر باالتحاد محمد 

الحامدي ليرتأس الوفد.

 مقر اإلقامة

أب��دى الجميع يف وفد األحمر إىل تايوان 
ارتياحه��م م��ن مقر اإلقام��ة الذي وقع 
عليه م��ن قبل االتح��اد البحريني لكرة 
القدم؛ وذلك لتوف��ر مختلف الخدمات 
املطلوب��ة يف الفن��دق، إذ حرص االتحاد 
ع��ى اختي��ار فندق قريب م��ن ملعب 
املباراة )استاد تايبيه( إذ يبعد مسافة 5 
دقائق بالسيارة، ويقع الفندق يف منطقة 

حيوية مبدينة تايبيه.

من تدريبات المنتخب

األحمر يخوض الحصة التدريبية الرابعة على أراضي تايوان
سكوب راقب المنافس والمران يستمر على “الصناعي”

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

ميروسالف سكوب خليل الدوسري



ش��هد رئيس االتحاد اآلسيوي نائب 
رئيس االتحاد ال��دويل لكرة القدم 
الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليفة مساء أمس )الجمعة( حفل 
افتتاح نهائيات كأس العامل للناشئني 
تح��ت )17 عاما(، والذي أقيم عىل 
اس��تاد جواهر النهرو يف العاصمة 
الهندية دلهي بحضور رئيس الوزراء 
الهن��دي ناريندا مودي، وعدد كبري 
من الش��خصيات الرياضية الدولية 

واآلسيوية.
وح��ر رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
والواليات  الهن��د  مب��اراة منتخبي 
املتح��دة األمريكي��ة الت��ي أعقبت 
حف��ل افتتاح البطول��ة، كام التقى  
رئيس ال��وزراء الهندي عىل هامش 
االفتتاح، معربا عن تقديره للجهود 
الكب��رية الت��ي بذلته��ا الحكوم��ة 
الهندية يف س��بيل تهيئ��ة الظروف 

املثالية الستضافة البطولة. 
وأبدى الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليفة سعادته باحتضان الهند 
للناش��ئني،  العامل  كأس  منافس��ات 
معرباً عن ثقته بقدرتها عىل إنجاح 
ه��ذا الح��دث الري��ايض العامل��ي 
عىل ض��وء خرباتها الكب��رية تنظيم 
الرياضي��ة  البط��والت واألح��داث 
الك��ربى، إضافة إىل م��ا متتلكه من 
إمكانات برشية متمرسة عىل هذا 

الصعيد. 
وأشار الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة أن احتضان الهند منافسات 
كأس الع��امل يعت��رب مكس��با لكرة 
القدم اآلس��يوية عموم��ا،  وهو ما 
ينس��جم مع رؤية االتحاد اآلسيوي 
التي تركز عىل وضع الكرة اآلسيوية 
يف مكان��ة متقدمة عىل خارطة كرة 

القدم العاملية.

ون��وه رئي��س االتح��اد اآلس��يوي 
الذي  املتميز  الجامهريي  بالحضور 
ش��هدته مب��اراة الهن��د والواليات 
املتح��دة االمريكية، مبين��ا أن ذلك 
األمر ميثل بداي��ة طيبة للنهائيات، 
ويعك��س مدى الش��عبية املتزايدة 
الت��ي بات��ت تتمتع له��ا لعبة كرة 
القدم يف الهند، كام ميثل تأكيدا عىل 
رغب��ة الجامهري الهندية مبامرس��ة 

دورها يف إنجاح الحدث العاملي.
وأعرب الش��يخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة عن متنيات��ه ملنتخبات 
الهن��د والع��راق والياب��ان وكوريا 
الش��املية وإيران يف إب��راز صورة 
طيب��ة عن ك��رة القدم اآلس��يوية، 
مش��ددا عىل أن الهدف األهم من 
املش��اركة يف البطول��ة يتمث��ل يف 
اكتساب الخربة وبناء أجيال جديدة 

تحمل لواء اللعبة يف املستقبل.

بحث رئي��س اتحاد البحرين للدفاع عن 
النف��س أحمد الخي��اط س��بل التعاون 
والتطوير وتبادل الخربات للعبة الجودو 
مع رئيس االتحاد ال��دويل لفنون القتال 
املختلط��ة، رئي��س االتح��اد الربيط��اين 
للجودو س��ابقاً كاريث ب��راون بحضور 
نائب رئيس اتح��اد البحرين للدفاع عن 
النفس أمني رس الجوجيتس��و والكاراتيه 
والج��ودو واأليكيدو عمر بوكامل، وعدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة واملدير الفني 

للعبة الجودو خالد العريفي.
وج��اء االجت��امع م��ع كاري��ث ب��راون 
مبناس��بة زيارت��ه اململك��ة؛ لالطالع عىل 
آخر املستجدات والتحضريات الستضافة 
البحري��ن بطول��ة العامل لفن��ون القتال 

املختلطة للهواة.
وتبادل أحم��د الخي��اط وكاريث براون 
األفكار املتنوع��ة التي تهدف إىل تطوير 
لعب��ة الجودو يف البحري��ن، حيث يعترب 
كاريث براون أحد الرؤس��اء الس��ابقية 
للعب��ة الج��ودو الذين ميتلك��ون خربة 

واسعة يف اللعبة.
واس��تمع الخي��اط ل��رشح مفص��ل من 
كاريث براون حول األفكار املتنوعة التي 
من ش��أنها االرتقاء بش��كل أك��رب بلعبة 
الج��ودو يف البحرين، حيث قدم كاريث 
ب��راون العديد من املقرتح��ات واألفكار 
الهادف��ة إىل تطوير اللعب��ة، إضافة إىل 
تقدمي��ه برامج متنوعة من ش��أنها رؤية 
لعب��ة الجودو يف البحرين تس��ري بخطى 

ممي��زة مثل��ام كان��ت علي��ه يف الفرتة 
املاضية، وستس��اهم األفكار واملقرتحات 

برؤية لعبة الجودو خفاقة.
وأب��دى كاريث براون كامل اس��تعداده 

باملس��اهمة بتطوي��ر لعب��ة الجودو يف 
البحري��ن ع��رب تقدمي��ه برنام��ج كامل 
يه��دف إىل اس��تمرار س��ري اللعبة عىل 
الخط املس��تقيم، وأكد كاريث براون أن 

لعبة الج��ودو يف البحرين متتلك خامات 
مميزة من ك��وادر فنية وإدارية والعبني 

وينتظرهم مستقبل واعد.
واس��تمع كاري��ث براون ل��رشح مفصل 

من املدي��ر الفني للعبة الج��ودو خالد 
العريفي حول اللعب��ة واإلنجازات التي 
تحقق��ت يف الفرتة املاضي��ة، إضافة إىل 
الربام��ج املتنوع��ة التي يقدمه��ا اتحاد 

البحرين للدفاع عن النفس.
م��ن جانبه، قدم رئيس اتح��اد البحرين 
للدف��اع عن النفس أحمد الخياط جزيل 
الش��كر والتقدي��ر لكاريث ب��راون عىل 
حرصه بتقديم الربامج املتنوعة، وتقديم 
األفكار واألهداف التي سرتفع من قيمة 
لعبة الجودو يف البحرين، مش��رياً إىل أن 
كاري��ث براون يعترب من الكوادر املميزة 

التي متتلك خربة كبرية يف لعبة الجودو.
ويف نهاي��ة االجتامع، ق��دم الخياط درع 

االتحاد لرباون. 

سلمان بن إبراهيم: واثقون بقدرة الهند على إنجاح كأس العالم للناشئين

الخياط يبحث مع براون سبل تطوير لعبة الجودو في المملكة

شهد حفل االفتتاح وأشاد بالحضور الجماهيري 

براون قدم العديد من المقترحات واألفكار

رئيس االتحاد اآلسيوي مع رئيس الوزراء الهندي وكبار الشخصيات في حفل االفتتاح 

كاريث براون يتوسط أعضاء اتحاد الدفاع عن النفس  

دلهي        مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

أم الحصم           اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

يستعد االتحاد البحريني للتنس لتنظيم 
بطول��ة البحري��ن املفتوح��ة السادس��ة 
للس��يدات، والت��ي تق��ام يف الفرتة من 
19 من ش��هر نوفم��رب املقبل وتس��تمر 
منافس��اتها حتى الثاين من شهر ديسمرب 
املقب��ل، حيث يصادف ختام البطولة مع 

يوم املرأة البحرينية.
وأعلن االتحاد البحريني للتنس عن فتح 
باب املش��اركة يف ه��ذه البطولة لجميع 
الراغبات من مختلف الجنسيات، حيث 
شهدت البطولة يف نسختها املاضية العام 
املايض مش��اركة 65 العب��ة، ويتوقع أن 
يفوق عدد املش��اركات هذا العام الرقم 
الس��ابق، وستقام مس��ابقات البطولة يف 

الزوج��ي والفردي، وتق��ام عىل مالعب 
بجامع��ة  للتن��س  البحرين��ي  االتح��اد 

بوليتكنك البحرين مبدينة عيىس.
ويح��رص اتح��اد التن��س بإقام��ة هذه 
البطولة س��نوياً بعدما حققته من نجاح 
كب��ري عىل مس��توى نش��اط الس��يدات، 
وم��ن منطلق توجه��ات املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة واللجن��ة األوملبية 
البحرينية برئاس��ة سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، ويويل االتحاد برئاس��ة 
رئيس مجلس اإلدارة س��مو الشيخ أحمد 
ب��ن محم��د آل خليف��ة اهتامم��ا كبريا 
بالعن��ر النس��ايئ، وإقامة املس��ابقات 
املختلفة، وقد أقي��م الحفل الختامي يف 

بطول��ة العام املايض تح��ت رعاية عضو 
اللجنة األوملبية البحرينية رئيس��ة لجنة 
املرأة باللجنة األوملبية البحرينية رئيسة 

الطاولة  لكرة  البحريني  االتحاد 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة التي تحرص بدورها 

املرأة  بدعم رياض��ة 
ورياض��ة  عموم��اً، 

التنس خصوصاً.
اللجنة  وتس��عى 
التابعة  النس��ائية 

لالتح��اد البحريني 
أكرب  بجذب  للتنس 

ع��دد م��ن الالعب��ات 

للعبة التنس، وإتاح��ة الفرصة للتنافس 
الرشي��ف، وتعترب ه��ذه البطولة فرصة 
الواعدة  والعن��ارص  الخام��ات  النتق��اء 
وتشكيل منتخبات وطنية نسائية قادرة 
ع��ىل متثيل الوطن خ��ري متثيل 
املش��اركات  مختل��ف  يف 

والبطوالت.
البحريني  االتحاد  وحث 
واللجن��ة  للتن��س 
له  التابع��ة  النس��ائية 
الراغبات باملش��اركة يف 
النس��خة السادس��ة من 
املفتوحة  البحرين  بطولة 

للسيدات.  

بحض��ور نائب رئي��س مجلس ادارة 
نادي البحرين للتنس مريزا السامك، 
واملدي��ر اإلداري خال��د غل��وم عيل، 
واملدير التنفيذي حمدي عبدالجواد، 
ومبش��اركة أكرث م��ن 50 من مدريس 
ومدرس��ات الرتبية الرياضية التابعني 
ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، وأعضاء 
وموظف��ي ن��ادي البحري��ن للتنس، 
واالتحاد البحريني للتنس، أقام نادي 
البحرين للتنس صباح أمس الس��بت 
الدورة الثانية للحكام بإرشاف الحكم 

الحواج  أحم��د  البحرين��ي  ال��دويل 
الحاصل عىل بطاقة التحكيم البيضاء 
الدولية يف التحكيم وإدارة البطوالت 
الدولية من االتح��اد الدويل للتنس، 
ويف بداية الدورة رحب مدير النادي 
حمدي عبدالجواد باملشاركني، معربا 
عن س��عادته بهذا التواج��د الكبري، 
خصوصا الس��يدات، ودعا املشاركات 
لحض��ور اليوم املفت��وح الذي يقيمه 
النادي مس��اء ي��وم الس��بت املقبل 
البحرينيات،  للس��يدات  ويخص��ص 

وأشار حمدي عبدالجواد إىل أن نادي 
البحرين للتنس مستمر يف إقامة هذه 
الدورات وال��ورش التدريبية؛ بهدف 
إعداد جيل جديد من حكام الكرايس 
وح��كام الخط��وط يف لعب��ة التنس، 
إلدارة  الحالي��ني  الح��كام  وتأهي��ل 
بطول��ة البحرين الدولية للناش��ئني، 
والت��ي يقيمها النادي من 23 إىل 28 
أكتوب��ر الجاري، وتقدم بالش��كر إىل 
الحكم ال��دويل أحم��د الحواج عىل 
جهوده الطيبة، كام تقدم بالشكر إىل 

وزارة الرتبي��ة والتعليم وإىل االتحاد 
البحريني للتنس عىل التعاون الكبري 

يف إنجاح هذه الدورة.
وتضمنت ال��دورة محارضات نظرية 
مدعم��ة بالص��ور وتطبي��ق عم��يل 
مبالع��ب الن��ادي عىل م��ا تم رشحه 
نظريا. ويف خت��ام الدورة، قدم نائب 
رئيس النادي مريزا السامك شهادات 
املش��اركة لكل املشاركني، كام أهدى 
كت��اب النادي للحك��م الدويل أحمد 

الحواج.

اتحاد التنس يستعد إلطالق بطولة البحرين المفتوحة للسيدات

50 مشاركا في الدورة التحكيمية الثانية للتنس 

مدينة عيسى            اتحاد التنس

البالد سبورت
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دولي بناء األجسام يعتمد 
مهرجان فلكس ضمن بطوالته

تغطية - اللجنة اإلعالمية: أدرج االتحاد 

الدويل لبناء األجسام IFBB مهرجان 

فلكس الريايض لبناء األجسام يف املوقع 

اإللكرتوين الرسمي التابع له كإحدى 

البطوالت املعتمدة من جانبه والتابعة 

له.

وأورد االتحاد الدويل مهرجان فلكس 

كبطولة رسمية تابعة له، إذ يأيت ذلك بعد أيام من منح االتحاد 

الدويل 6 بطاقات احرتافية للمشاركني يف منافسات املهرجان، 

والذي سيقام بتنظيم مركز فلكس الريايض بالتعاون مع االتحاد 

البحريني لرفع األثقال، خالل يومي 13 و14 أكتوبر الجاري 

عىل الصالة الثقافية مبتحف البحرين الوطني.

ويعترب تثبيت املهرجان كبطولة تابعة لالتحاد الدويل إنجازا 

الفتا للبحرين، كام أنه فرصة للتعريف بالبحرين، إذ سيشارك 

يف البطولة أكرث من 200 العب ستستقطبهم اململكة يف فرتة 

املهرجان، وهو األمر الذي يزيد من حركتي السياحة والرياضة.

ومع اعتامد البطولة من جانب االتحاد الدويل، فإن ذلك 

يضاف للمكتسبات التي يحققها املهرجان بعد الحصول عىل 

6 بطاقات احرتافية أيضا، والتي ستمنح الحائزين املشاركة يف 

بطولة “إليت برو” العاملية للمحرتفني، والتي تعد أكرب بطولة 

عىل مستوى العامل.

وقدم رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان صالح العامر شكره إىل 

رئيس االتحاد الدويل لبناء األجسام “رفائيل سانتونقا” عىل 

دعمه ومساندته للمهرجان.

ونوه العامر بالجهود التي بذلها نائب رئيس االتحاد الدويل 

عادل فهيم، مشريا إىل أن االتحاد الدويل دامئا يساند ويدعمنا 

بشكل فعال عرب تقديم سبل الدعم املختلفة.

وتواصل إدارة املهرجان تحضرياتها متهيدا النطالقه الشهر 

املقبل، إذ تعكف حاليا عىل وضع اللمسات النهائية للوصول 

إىل الجاهزية املطلوبة تنظيميا.

رفائيل سانتونقا
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ماذا كانت دراستك، وهل لها 
عالقة بالتصميم؟

در�س���ت يف البداي���ة مبدر�س���ة الرج���اء، ثم 
انتقل���ت يف املرحلة الثانوية اإلى مدر�سة خولة، 
والتحق���ت بعد ذلك بجامع���ة البحرين، واخرتت 
تخ�س����س اإدارة الأعم���ال ومل اأدر�س الت�سميم، 

ولكنه هواية داخلي منذ نعومة اأظافري.

كيف بدأت حياتك العملية 
وفي أي مجال؟

بعد تخرجي من اجلامعة مبا�رشة بداأت العمل 
يف �سفري���ات دادباي، وكان���ت فرتة ق�سرية مل 
ت�ستغ���رق اأكرث من �ستة اأ�سه���ر، انتقلت بعدها 
اإل���ى �رشكة الإعالن���ات »نيون«، حي���ث اأم�سيت 
فيها تقريباً ع�رش �سنوات، تخللها زواجي واأنا يف 
ال� 21 عاماً، ورزقت بولدين، ومكثت يف املنزل 
ثالث �سنوات لرعاية اأطفايل، ومنذ اليوم الأول 
لذهابه���م للرو�سة ع���دت اإلى عمل���ي يف �رشكة 
الإعالن���ات، وكنت برفق���ة زوجي نعم���ل و�سط 
املوظف���ن يف ب���ادئ الأم���ر؛ لنكت�س���ب اخلربة 
واحلنك���ة يف التعامل مع الزبائن، وكنت ا�ستمع 
جي���داً اإلى توجيه���ات املوظف���ن، واأترك لهم 
حري���ة اإر�سادي وتعليمي. ثم تدرجنا اأنا وزوجي 
لن�سب���ح مديري���ن بال�رشك���ة، وامتلكن���ا اخلربة، 
كل هذه الف���رتة والت�سميم بدواخل���ي اأمار�سه 
كموهبة، واأ�س���ارك يف معار�س داخ���ل البحرين 

وخارجها، ولكن مل اأمتلك اجلراأة للتفرغ له.

كيف بدأتِ أول خطواتك في 
األعمال والتجارة؟

ب���داأت حي���اة الأعم���ال بالتحاق���ي كع�سوة 
يف جمعية �سي���دات الأعم���ال، وكان هذا منذ ما 
يق���ارب 7 �سن���وات، وكانت ه���ذه املحطة هي 
الفارق���ة واملنعطف يف حيات���ي العملية، والتي 
�ساعدتن���ي يف النتقال من موظف���ة اأو بالأحرى 
مديرة اإل���ى �سيدة اأعمال، وظللت ع�سوة عاملة 
وفاعلة لأربع �سن���وات، ثم قررت بعد الت�سجيع 
من زميالت���ي اأن اأر�سح نف�سي اإلى جمل�س اإدارة 
اجلمعية، وكان ه���ديف الأ�سا�س تقدمي الفائدة  
للجمعية بق���در ا�ستفادتي منه���ا، فاأنا بالفعل 
ا�ستفدت كثرياً من كوين ع�سوة و�سط جمموعة 
م���ن �سي���دات الأعم���ال اخلب���ريات يف جم���الت 
خمتلف���ة ومتنوعة، وخ�ست جترب���ة النتخابات، 

وكن���ت �سعي���دة احلظ مب���ا وجدته م���ن ت�سجيع 
كبري من زميالتي، حيث فزت يف اأن اأكون �سمن 
جمل�س اإدارة جمعية �سيدات الأعمال، واأ�سبحت 
رئي�س���ة جلنة رائدات الأعم���ال، ووجدت نف�سي 
م�سوؤول���ة عن تنظي���م فعالي���ات وامل�ساركة يف 
ن���دوات وموؤمترات داخ���ل البحري���ن وخارجها، 
وا�ستفدت م���ن هذه املرحلة ا�ستفادة ق�سوى، 
حي���ث اإن العم���ل اجلماع���ي ي�سق���ل املوهب���ة، 
ومينح اجل���راأة وروح املبادرة، ويزيد من العلم 

واملعرفة باأ�سياء كثرية.

وهل تفضلين العمل العائلي 
أكثر منه بشكل منفرد؟

اأعت���رب اأن الثن���ن على م�ست���وى واحد من 
حي���ث اكت�ساب اخلربة واملعرف���ة، ولكنني اأرى 
م���ع ذلك اأن ال���ولء لب���د اأن يكون ه���و الدافع 
الأ�سا�س للعمل �سم���ن اأعمال العائلة؛ ليتحقق 
مب���داأ »اأفيد واأ�ستفيد«، وق���د ا�ستفدت كثرياً 
م���ن عمل���ي يف اأن�سط���ة الوال���د؛ لأنه���ا خمتلفة 

ومتنوعة.

أخبرينا عن بدايتك في عالم 
التصميم؟

كما ذكرت �سابقاً موهب���ة الت�سميم كانت 
بدواخلي ومازالت، اإذ مل يفارقني حلم اأن اأكون 
م�سممة اأزياء يوماً واحداً، ولكن كانت تنق�سني 
اجل���راأة، وجاء هنا دور اأبي ال���ذي �سجعني بقوة 
على اأن يكون يل عملي املنف�سل، والذي اأحقق 
ر يل كل الإمكانات حتى  فيه هذه املوهبة، و�سخَّ
اأب���داأ م�سواري يف الت�سمي���م وحتى الآن ل يبخل 
عل���ي باأي �سيء �س���واء ن�سيح���ة اأو م�ساعدة من 
�رشكته، واأن���ا اأ�سعر اأن كل دقيق���ة اأق�سيها مع 
الوال���د اكت�سب فيها �سيئ���ا جديدا؛ لذا اعتربه 

مو�سوعة حقيقية يف  العلم واملهارة.

هل توفقين بين حياتك 
المهنية والعائلية كزوجة 

وأم لولدين؟
ياأت���ي هنا دور الزوج والأبن���اء، واإين رزقت 
بعائلة متعاونة، فزوجي واأولدي لهم دور كبري 
فيم���ا و�سل���ت اإليه من جن���اح واإمي���اين الدائم 

باأن العم���ل الذي تقدمه امل���راأة ل يفرق كثريا 
عم���ا يقدمه الرجل، فال يوج���د عمل يقت�رش على 
جن����س بذاته، واملراأة اإذا وجدت البيئة العائلية 

املتعاونة معها �ستحقق جناحا كبريا.
 

ماذا تخاطبين في أزيائك؟
اأبح���ث دائماً عن املختل���ف واملتميز، حيث 
اإن املناف�سة كبرية يف �س���وق الأزياء بالبحرين، 
ولكن���ي اخرتت م���ا حتتاجه امل���راأة يف الأعرا�س 
واحلفالت الراقي���ة واملنا�سبات لتكون متميزة 
ع���ن الآخري���ن، وبجانب ت�سميم الأزي���اء اأعر�س 
اأي�ساً جمموعة اإك�س�سوارات و�سيالت واأحذية. 

 
كيف يمكن للمرأة العربية 

والخليجية بوجه التحديد أن 
تتواصل معكِ؟ وهل من نيّة 

للتوسع في العالم العربي؟
اأ�سع���ى ب���كل جه���دي اأن اأ�سل ل���كل امراأة 
باخلليج، وهذه هي خطت���ي يف املرحلة املقبلة 
اأن يكون بخارج البحرين قطع من اأزياء »اأفينتي 

ب���اي بتول«، واأ�سل لي�س فق���ط للمراأة العربية 
فح�سب، ولكن اأي�ساً اإلى املراأة الأوروبية. 

ما طموحاتك المستقبلية؟
اأحل���م بتحقيق ه���ديف يف حتوي���ل »اأفينتي 
ب���اي بتول« اإل���ى ماركة عاملية. فاأن���ا اأ�ستعن 
مبنتجات من الهند �سواء الأقم�سة اأو يف التطريز 
ذات ج���ودة عالي���ة، واأي�س���ا اأ�ستع���ن ببع�س 

امل�سممن الهنود يف بع�س معرو�ساتي.

بم تنصحين رواد األعمال 
والشباب؟

يف خت���ام اللقاء معها، تق���ول بتول دادباي 
اإنه���ا تن�س���ح كل �سخ����س لدي���ه خط���ة حلياته 
امل�ستقبلي���ة اأن يتح�سن دائم���اً بالتفاوؤل، واأن 
ينظ���ر حلياته ب�س���كل اإيجابي، ويبتع���د عن اأي 
طاق���ة �سلبي���ة، واإذا وجد �سعوب���ات يف حتقيق 
اأهداف���ه لب���د اأن يك���ون لديه اليق���ن باأن اهلل 
�سبحانه وتعالى �سيوفقه مع الإ�رشار والعزمية، 

و�سيبعد عنه ال�رش، ومينحه اخلري دائماً.

• دادباي متحدثة ل� “$” 	

�سي��دة اأعم��ال احرتفت ت�سمي��م الأزياء، متتلك �سف��ات متعددة، اأبرزها اجل��راأة واملوهبة، �سارت 

بخط��ًى متاأنية وثابتة نح��و حتقيق اأهدافها، وبداأت حياتها العملي��ة باحثة عن حلمها الذي مل 

تبارح��ه حلظ��ة واحدة، حي��ث ا�ستطاعت بف�س��ل دهائها وحنكته��ا اأن مت�سك بزم��ام الأمور، واأن 

حتقق هذا احللم على الرغم من ال�سعوبات واإيقاع احلياة املت�سارع. تعترب والدها �ساحب الف�سل 

يف حتقي��ق ه��ذا النجاح، تق��ول عن حلمها اإن��ه مو�سوعة من اخل��ربة واملعرفة يف ع��امل الأعمال، 

وت�سرح دائما اأن ما حققته من اإجنازات جتاوز ما حلمت به. 

»الب��اد« التقت ال�سيدة بت��ول حممد دادباي يف معر�سها مبجمع »جالريي��ا« بالزجن، واأجرت معها 

احلوار التايل:

والدي صاحب الفضل في اكتشاف موهبتي في التصميم 
ن��ج��اح��ا ك��ب��ي��را  ب��ي��ئ��ة م��ت��ع��اون��ة س��ت��ح��ق��ق  ال����م����رأة إن وج�����دت 

رزقتُ بولدين 
و “أفينتي باي 

بتول” هو ابني 
الثالث

هبة حم�سن

اإلن����ج����ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ت����ج����اوزتْ م���ا ح��ل��م��تُ به

العمل الجماعي 
يصقل الموهبة 

ويمنح الجرأة 

موهبة التصميم كامنة بدواخلها... بتول دادباي:
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8 أكتوبر

 1912
البلقان  ح��رب  ب��داي��ة 
اأعلنت  عندما  االأول��ى 
ج���م���ه���وري���ة اجل��ب��ل 
االأ���ش��ود احل��رب �شد 

تركيا.

 1917
ال���زع���ي���م  اخ���ت���ي���ار   
ال�������ش���ي���وع���ي ل��ي��ون 
ت��روت�����ش��ك��ي رئ��ي�����ش��اً 
�شوفييت  مل��ج��ل�����س 

مدينة بيرتوغراد.
 1939

بولندا  حتتل  اأملانيا   
العاملية  احل���رب  يف 

الثانية.

 1957
ال�شوفيتي  الزعيم   
ن��ي��ك��ي��ت��ا خ��رو���ش��وف 
اخلارجية  وزير  يتهم 
االأم�������رك�������ي ج����ون 
ف����و�����ش����رت داال��������س 
ب��ت�����ش��ج��ي��ع ت��رك��ي��ا 
ع���ل���ى ����ش���ن ه��ج��وم 
ع���ل���ى ����ش���وري���ا ب��ع��د 
ن�شب  ال���ذي  ال��ت��وت��ر 
�شم  ب��ع��د  ب��ي��ن��ه��م��ا 
اإلى  اإ�شكندرون  ل��واء 

تركيا.

 1962
اإل��ى  تنظم  اجل��زائ��ر   

االأمم املتحدة.

 1963
ح�����رب  ان���������������دالع   
اجلزائر  ب��ن  ال��رم��ال 

واملغرب.

الموسيقى في التأويل للموسيقار محمد حداد بـ “أسرة األدباء” 

حامل لواء الشعر البحريني في “زد رصيدك” 

بن جخير يتأهل لدخول “القرية” ويتجهز لتحدٍّ شعري 
بحضور كبير

انطالق أول مهرجان دولي لموسيقى الجاز في البحرين

�شم���ن فعالي���ات الربنام���ج الثقايف الأ����رة االأدب���اء والكتاب 
تقام اليوم االأحد وعند ال�شاع���ة الثامنة م�شاء اأم�شية فنية بعنوان 
“املو�شيقى يف التاأويل بن الكلمة واللون” يتحدث فيها الفنان 
واملو�شيقار حممد ح���داد باإدارة ال�شاعرة زينب مر�شي. املعروف 
اأن الفنان حمم���د حداد هو �شاحب م�روع “بي���ت الثقافة” التابع 
لنادي مدينة عي�شى، وه���و م�روع و�شفه ح�شب ت�ريحات �شابقة 
باأنه يجب اإعادة مفهوم العراقيل يف مواجهة االإنتاج الثقايف؛ الأنني 
اأ�ش���ادف كل يوم نتاجاً ثقافياً يف منتهى االحرتافية من كل اأنحاء 
الع���امل ويف خمتلف حقول االإبداع واأنا متواجد يف منزيل، الأ�شخا�س 

م�شتقلن وال ينتمون الأي موؤ�ش�شة ثقافية. 
طبع���اً ال ميكن التغا�شي عن اأهمي���ة الدعم املادي واملعنوي 
للم�شاريع الثقافية، التي وبكل تاأكيد ت�شهم يف �شقل وا�شتمرارية 
ه���ذا االإبداع واإ�شفاء مل�ش���ة نوعية الأ�ش���كال امل�شاريع املقرتحة، 
والبحث امل�شتمر عن جهات داعمة توؤمن بالهموم واالأحالم نف�شها 

ملد يد ال�شداقة وال�راكة مع هذه امل�شاريع االإبداعية.

أحداث

تعي�س توت���راً وتاأ�ّشفاً، وق���د حتول ظروف 
خارجة عن اإرادتك. 

ق���د ت�شه���د انفراج���ات عاطفي���ة مفاجئ���ة 
تدفعك اإلى التعلق بال�ريك. 

قد ت�شاب بالتهاب���ات يف املفا�شل ب�شبب 
الرطوبة يف مكان عملك.

ت�شاب بنوع من االنهيار الع�شبي ناجت عن 
كرثة االإرهاق. 

متر بيوم دقيق، لكن النجاح يكون حليفك 
مهما ا�شتدت ال�شعاب.

عالق���ة جدي���ة م���ع �شخ����س ت�شع���ر جتاه���ه 
مب�شاعر حقيقية وجادة.

ترت���اح نف�شي���اً بع���د اأزمة حادة م���ررت بها 
اأخراً، وجعلتك تعًبا.

ال تقّلل من قيمة ال�ريك، فذلك يدّل على 
قّلة احرتامك له وتقديرك. 

ال تبخ���ل على �شحتك بكل م���ا يعود عليها 
بالنفع، واالأهم الريا�شة.

تتط���ّور االأم���ور اإيجابي���اً مل�شلحتك يف زمن 
قيا�شي، وهذا جيد. 

قد ت�شعر ببع����س االرتباك وتنتابك اأفكار، 
فتت�رف بطريقة منّفرة.

تف���رح كث���راً، فاحلظ���وظ ترافق���ك عل���ى 
ال�شعيد العاطفي مع احلبيب. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ال�شع���ر  ل���واء  حام���ل  حج���ز 
البحرين���ي ال�شاع���ر حممد بن جخر 
“قري���ة”  يف  مقع���ده  العرج���اين 
الربنام���ج ال�شعري اجلماهري “زد 
ر�شيدك” يف ن�شخته ال�شابعة الذي 
يبث على قن���اة البداية ال�شعودية، 
لين�ش���م بذلك لقائم���ة 24 �شاعرا 
م���ن دول جمل����س التع���اون بدول 
اخلليج العربية، والذين يتناف�شون 
على لقب فار����س هذه الن�شخة من 
الربنام���ج، وال���ذي يع���د واحدا من 
اأبرز الربام���ج التناف�شية يف ال�شعر 

النبطي على م�شتوى املنطقة.
وكان العرجاين ق���د اأبهر جلنة 
التحكي���م بالربنام���ج واملكونة من 
ماج���د الغامدي و�شعي���د احلارثي، 
حي���ث نال���ت ق�شائ���ده وال�شيالت 
عل���ى اإعج���اب اللجنة الت���ي منحته 
عالمة متقدم���ة، ناهيك عما ح�شده 
ال�شاع���ر م���ن ت�شوي���ت م���ن جانب 
للربنام���ج،  املتاب���ع  اجلمه���ور 
له���ذه  تاأهل���ه  يف  �شاه���م  وال���ذي 
املرحل���ة، والتي �شت�شه���د حما�شة 
ومناف�شة كبرة من جانب ال�شعراء 
املتاأهلن، حيث �شيتحدى �شاعرنا 
احللق���ات  خ���الل  ال�شع���راء  بقي���ة 
القادم���ة، التي �شت�شف���ر عن تاأهل 

عدد م���ن ال�شعراء ملراحل متقدمة، 
وخ���روج عدد منهم من هذا ال�شباق 

ال�شعري.
من جانبه، اأعرب ال�شاعر حممد 
ب���ن جخ���ر العرجاين ع���ن �شعادته 
الكب���رة مل���ا و�ش���ل اإلي���ه يف هذا 
الربنام���ج، موؤك���دا اأن املناف�شة ال 
تزال يف بدايتها، واأن طموحه كبر 
يف ظ���ل وجود �شعراء لهم مكانتهم 
ال�شعري���ة عل���ى م�شت���وى منطق���ة 
اخللي���ج العرب���ي، ح�ش���ب تعبره، 
الدع���م  ذات���ه  الوق���ت  يف  مثمن���ا 
الالحم���دود من جان���ب ممثل جاللة 
املل���ك لالأعم���ال اخلري���ة و�شوؤون 

ال�شب���اب رئي����س املجل����س االأعلى 
لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي�س اللجنة 
االأوملبي���ة البحرينية �شم���و ال�شيخ 
نا����ر بن حمد اآل خليف���ة، والنائب 
االأعل���ى  املجل����س  لرئي����س  االأول 
لل�شباب والريا�شة، رئي�س االحتاد 
البحرين���ي الألع���اب الق���وى �شم���و 
ال�شي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة؛ 
للم�شاركة يف هذا الربنامج ال�شعري 
الكبر، متطلعا اأن يوفق يف تقدمي 
الوج���ه املتمي���ز لل�شع���ر النبط���ي 
البحرين���ي يف ه���ذه امل�شاركة، واأن 
يناف�س على اإحراز لقب “الفار�س” 

يف هذه الن�شخة من الربنامج.

البحرين  ا�شت�شاف����ت مملك����ة 
يوم اجلمع����ة املا�ش����ي املهرجان 
ال����دويل االأول ملو�شيقى اجلاز يف 
اله����واء الطلق م����ن تنظيم النادي 
امللك����ي للغول����ف، و�رك����ة كلوك 
وورك�����س، و�رك����ة ب����ي ام ام اآي، 
فن����اين  م����ن   8 م�شارك����ة  و�شه����د 
املحلي����ن  اجل����از  ومو�شيقي����ي 

والعاملين. 
ومت تنظي����م ه����ذا احل����دث يف 
املناظ����ر  ذات  القي����ادة  �شاح����ة 
امللكي  بالن����ادي  اخلا�شة  اخلالبة 
م����ن  بالعدي����د  الفائ����ز  للغول����ف 
اجلوائ����ز و�شط ح�ش����ور ممتاز من 
ع�شاق مو�شيقى اجلاز من البحرين 

واملنطقة. 
م�شارك����ة  املهرج����ان  و�شه����د 
العدي����د م����ن اأ�شهر ف����رق وفناين 
الع����امل،  يف  اجل����از  مو�شيق����ى 
�شوين����غ  اإليكرتي����ك  ومنه����م 
املتحدة(،  )اململك����ة  �شركو�����س 
)الهن����د(،  فينج����رز  �ش����كا  ذي 
ذي �شبيكي�شي�����س �شوين����غ بان����د 
)اليون����ان(، �شوينغ زازو )اململكة 
املتح����دة( وديه����ان م����ور اأند ذي 
�شي غرويف باند )اأمركا(، اإ�شافة 
اإل����ى فن����اين اجل����از املحلين مثل 
اأيه كي����و جاز اك�شبرين�س، وحممد 
را�ش����د تري����و الت����ي ت�ش����م بان����اه 
وكابنت ت����ي. وتتخل����ل املهرجان 
ا�شت�شافة العديد من ور�س العمل 
واأي�شا  اجل����از  اخلا�شة مبو�شيقى 
خيام االأطفال، و�شاحنات الطعام، 
ومناط����ق ال�شياف����ة وه����ذه �شور 
والتي  املو�شيقية،  الفعالي����ة  من 

اأقيمت الأول مرة يف البحرين.

 XC40 اأخ���ًرا ع���ن  ك�شف���ت فول���و 
اجلدي���دة كلي���اً الت���ي تاأت���ي امل�شابي���ح 
بت�شمي���م ح���رف T ويتو�ش���ط الواجه���ة 
ال�شب���ة املميز اخلا�س بفولف���و مع �شعار 
فولفو املمي���ز. ياأت���ي الت�شميم اجلانبي 
خمتلف���اً عن عائل���ة �شي���ارات SUV من 
فولف���و، حيث ح�شلت على �شقف يختلف 
عن لون الهيكل، وتاأتي االأبواب اخللفية 

بخ���ط مائ���ل ي�شل اإل���ى الع���ود اخللفي. 
اأخ���راً ح�شل���ت اخللفي���ة عل���ى م�شابيح 
طولية تتميز عن �شيارات فولفو وحت�شن 

ال�شالمة.
ياأت���ي الت�شمي���م الداخل���ي لفولف���و 
XC40 اعتيادي���اً ومطابق���اً ل�شقيقته���ا 
االأك���رب XC90، اإذ ح�شلت XC40 على 
ال�شا�ش���ة الو�شطي���ة بقيا����س 9.0 اإن�س، 

والتي توف���ر اأبل كاربالي واأندرويد اأوتو، 
وعلى لوح���ة املعلوم���ات الرقمية قيا�س 
12.3 اخلا�ش���ة بال�شائق، وتوفر ال�شيارة 
اأنظم���ة �شالم���ة متقدم���ة واأنظمة  اأي�ش���اً 
م�شاع���دة ال�شائق مثل نظ���ام التنبيه عند 
التقاطع���ات، ونظ���ام مكاب���ح الط���وارئ 
وحتى اأنظمة لل�شالمة على الطرق الوعرة 

وكامرات 360 درجة.

تجربة قيادة..

GS4 من GAC.. سيارة تفوق كل التوقعات
ب��ن��ي��ت بح�شب  ال�����ش��ي��ارة  ب����اأن  ت���ق���راأ  ع��ن��دم��ا 
ال�شيارة  باأن  مطمئن  فاأنت  االأوروبية،  املوا�شفات 
وتلبي  عليها  ويعتمد  ومتينة  قوية  تقودها  التي 
متطلباتك كافة، هذه ما مل�شناه يف اأول بداية جتربة 
GS4، والتي قمنا  GAC موديل  لل�شيارة العاملية 

بتجربتها الأيام عدة من عند الت�شهيالت لل�شيارات.
لقد جنحت جمموعة GAC يف البحرين والدليل 
انت�شارها الكبر يف �شوارع اململكة، حتى اأخذ النا�س 
 GS4 ي�شاألون عنها وي�شرتونها، خ�شو�شا مع موديل
بت�شميم  راآه��ا  ما  كل  اإعجاب  نالت  التي  اجلديدة 
يفوق كل التوقعات، جتعل ال�شائق على ثقة، باأن ما 
ميلكه بن يديه يكاد ي�شكل اإحدى اأف�شل التقنيات 
املتطورة يف عامل القيادة لل�شيارة حازت على العديد 
من اجلوائز املتخ�ش�شة يف العامل، ف�ركة GAC مل 

يف تكتف باال�شتفادة من  خربتها 
�ركات  مع  العمل 
�شناعة ال�شيارات 
لتطوير  االأخ����رى 

و�شناعة �شياراتها، 
مبكونات  اأت��ت  ب��ل 
ال�������ش���ي���ارات م��ن 
خمتلفة  م�����ش��ادر 

ع��������رب 

الثبات  برنامج  اعتمدت  اإذ  العاملين،  امل��وردي��ن 
االإلكرتوين، ونظم اإدارة املحرك من بو�س والفرامل 
االأمامية  وال�شدامات  )اأمل��ان��ي��ا(،  كونتيننتال  من 
االأمان،  الأحزمة  بالن�شبة  اأما  واخللفية من في�شتيون. 
والو�شائد هوائية، واملكابح اخللفية، واأنظمة الطاقة 
)الواليات  دبليو  اآر  تي  �ركة  فمن  الهيدروليكية، 
االأوتوماتيكي من  االأمركية(، وناقل حركة  املتحدة 
اأي�شن وتكييف الهواء من دين�شو )اليابان( وغرها.

يتمتع  االأ�شبوع،  هذا  �شيارتنا  لتجربة  وبالعودة 
بن  مت���زج  ج��دي��دة  بحلة  اجل��دي��دة   GS4 م��ودي��ل 
الت�شميم اخلا�س بها، التكنولوجيا املتطورة، االأداء 
يف  رهيبة  ت�شارع  وق��درات  الكبرة  الراحة  القوي، 
اأوقات ق�شرة، ج�ّشدت من خاللها ال�ركة ال�شينية، 
ال��ذي  الت�شميم اخل��ارج��ي  م��ن خ��الل  وه���ذا وا���ش��ح 
اإذ  اأف�شل،  ب�شكل   GAC ل�  الرئي�شة  القيم  يج�ّشد 
متت هند�شة حمركها وعلبة ترو�شها، وجرى تنقيح 
االرت��ق��اء  مّت  ح��ن  يف  الكمال،  درج��ة  حتى  هيكلها 
مع  يتالءم  كي  العر�س؛  و�شا�شات  التحّكم  مبفهوم 

التوّجهات امل�شتقبلية مع حتّكم متعّدد اللم�س.
املركبة  م��ع  ال��رح��ل��ة 
ال�����ش��وق  يف  اجل����دي����دة 
امل���ح���ل���ي���ة ت�����ب�����داأ م��ن 
امل��ق�����ش��ورة ال��داخ��ل��ي��ة، 
اإليها  ال�شعود  فبمجرد 
يف  نف�شه  ال�شائق  �شيجد 
مكان اآخر مل 
ي������رتك 

االأنيقة  ال�شينية  فالعالمة  لل�شدفة،  جم��ال  اأي 
الرباقة،  وال��زخ��ارف  امل��واد  من  �شيء،  لكل  خططت 
وزينات الكروم واجللد املخاط بدقة، وفتحة ال�سقف 
البانورامية. تكنولوجيا ال�شيارة متنوعة جدا، ويتعرف 
عليها فور جلو�س ال�شائق خلف مقودها، فهي مزودة 
بتجهيزات تكنولوجية واأنظمة اأمان متقدمة، اإ�شافة 
وا�شعة  مب�شاحة  داخلية  ع�رية  قيادة  ملق�شورة 
الكامل،  بالهدوء  �شعوراً  متنح  للعائلة،  ومريحة 
بف�شل ت�شميمها الكامت لل�شوت بن�شبة 360 درجة، 
وزيادة الهدوء 26 %، ما يجعل ال�شائق بعيداً متاماً 
عن ال�شو�شاء. وتتمتع ال�شيارة بت�شميم نقل احلركة 
بنحو 7 �رعات، والذي ي�شتطيع تغير ترو�س ال�رعة 
يف غ�شون 0.2 ثانية، ونظام )اأي اإ�س بي( االإلكرتوين 
عند  ال�شيارة  وا�شتقرار  ثبات  على  ي�شاعد  ال��ذي 
يحافظ  ال��ذي  الذكي   )ECO( ونظام  املنحدرات، 
منخف�س  ب�شكل  وال��زي��ت  ال��وق��ود  ا�شتهالك  على 
مع  القوة  اختبار  اجتياز  ميزة  مع  للبيئة،  وال�شديق 
كيلومرت  مالين   10 من  اأك��رث  املرتاكمة  االأم��ي��ال 

لتتمتع بخربة قيادة مذهلة واقت�شادية.
وتاأتي منطقة التحكم املركزية مزودة ب�شا�شة 
منقطة  ب��زخ��ارف  مفاتيح  ثالثة  م��ع  كبرة  عائلية 
مطلية بالكروم، لتمنح رحلة قيادة مفعمة باالإثارة، 
مع  الوظائف  متعددة  القيادة  عجلة  وبا�شتخدام 
مثبت لل�رعة والتحكم بجميع االأنظمة يف املق�شورة، 
والتحكم يف ال�رعات الدقيقة والتنظيم االآيل ل�رعة 

بالكروم  املطلي  احل��رك��ة  ن��اق��ل  ومي��ن��ح  ال�����ش��ي��ارة. 
بالراحة وكاأنه مقب�س طائرة دمج فيه اجللد  �شعوراً 
نظام  وفيها  والفخامة،  اجلاذبية  الإ�شفاء  والكروم؛ 
امل��زدوج  النظام  وفق  االأبعاد  ثالثي  �شوتي  مالحة 
املالحة  نظام  م��ع  ت�شميمه  مت  ب��و���ش��ات،   8 بحجم 
الذكي  الطريق  تخطيط  و�شمان  املواقع  وحتديد 

واملالحة الدقيقة.
جداً  متطور  ال�شيارة  يف  االإ���ش��اءة  نظام  وياأتي 
اأثناء  روؤي��ة  اأف�شل  لتحقيق  مثايل؛  ب�شكل  وم��وزع 
امل�شابيح  يف   )LED( اإ�شاءة  با�شتخدام  القيادة، 
االأمامية واخللفية، وتعمل اأي�شاً خالل النهار، اإ�شافة 
كل  التحذيرية يف  الروؤية  اكت�شاف  اأجهزة  وجود  اإلى 
ال�شبك  ياأتي  كما  الطريق.  على  معروف  غر  �شيء 
االأمامي اأنيقاً على �شكل جناح الطر لل�شعور بحيوية 

ريا�سية،  ان�سيابية  وبخطوط  جريء  وبوجه  الطريان، 
يف حن اأن عجالت االأملنيوم تاأتي بقيا�س 17 اإن�شاً، 
 18 بقيا�س  اأي�شاً  االأملنيوم  من  ريا�شية  وعجالت 

اإن�شاً، وهي مزودة بنظام مراقبة ال�شغط املبا�ر.
من  تزيد   ”GS4“ يف  الوا�شعة  التخزين  م�شاحة 
له  امل�شاحة  توفر  على  ت�شاعده  اإذ  ال�شائق،  فرحة 
اإتاحة املرونة يف طي املقاعد لتوفر  وللركاب، مع 
املختلفة  االحتياجات  تلبي  كافية،  تخزينية  م�شاحة 
للتخزين واأ�شلوب احلياة، كما ميكن تعديل كر�شي 

ال�شائق ب�شت طرق مع وظيفة التدفئة والتربيد.
كهربائية  �شقف  فتحة  على  ال�شيارة  وحتتوي 
مزودة  االأمامية  م�شاحاتها  اإن  اإذ  مظلل،  زجاج  ذات 
وقواعد  ملونة،  العدادات  ولوحة  اأمطار،  بح�شا�شات 

كر�شي ل�شالمة االأطفال وفقا للمعاير االأوروبية.

سيارات

إعداد: طارق البحار

ا�شتطاعت تويوتا اإثبات نف�شها من جديد باملحافظة على �شدارتها يف قائمة اأقوى العالمات التجارية 
قيم���ة من بن �ركات ال�شيارات، وال�ركة ال� 7 عاملًيا. وحتديداً بن في�شبوك 

و�شام�شوجن.
متتلك تويوتا قيمة �شوقية ت�شل اإلى 50.29 مليار 
دوالر. اأم���ا من حي���ث التغرات 
يف ه���ذه الرتتيب���ات، فكانت 
م���ن ن�شي���ب مين���ي. والتي 
تتع���دى  اأن  ا�شتطاع���ت 
فراري لت�شل اإلى املركز 
ال���� 87، وو�شل���ت قيمتها 

الى 5.114 مليار دوالر.

تويوتا تتصدر شركات السيارات

فولو XC40 الجديدة كلًيا إطالق أوديسي الجديدة في البحرين
اأعلن���ت ال�ركة الوطني���ة لل�شيارات ع���ن اإطالق هوندا 
اأودي�ش���ي 2018 اجلديدة بالكامل. مع مبيعات تخّطت 2.7 
مليون وح���دة عرب اأربعة اأجيال، ُتعت���رب اأودي�شي واحدة من 
ال�شي���ارات متعددة االأغرا�س  االأعل���ى �شعبية يف العامل. اأما 
اجليل اخلام�س، فيقدم ملنطق���ة اخلليج الكثر من املزايا 
CabinWatch، Ca -  االتقني���ات االأولى يف العامل مثل

inTalk، ناق���ل حرك���ة ل� 10 �رع���ات و�ش���ف مقاعد ثاٍن 
منزلق ب�شكل �شاحر.

مّتت اإع���ادة ت�شميم هي���كل اأودي�ش���ي اخلارجي؛ لكي 
ُي���ربز ت�شميماً راقياً وع�رياً يت�شم���ن �شبكة اأمامية مميزة 
عل���ى �شكل جناح طائر مع اأ�ش���واء اأمامية نوع هالوجن )يف 
Tou LX وEX-L( واأ�ش���واء اأمامي���ة ن���وع LED )يف -
ing( مع موؤقت اإطفاء واإ�ش���اءة اأوتوماتيكي لكفاءة اأعلى 
ال�شتخ���دام الطاقة. اأم���ا االإطارال�شوئي املمي���ز الأودي�شي، 
فيجعله���ا تب���دو اأنيقة كما يخف���ي الت�شميم ب���ذكاء �شكك 
الب���اب املنزل���ق يف اجلانب ال�شفلي للب���اب اخللفي. ير�شم 
زجاج يلتف ح���ول اجلوانب واخللف ُبني���ًة ل�شقف اإن�شيابي، 
ما ي�شفي املزيد من االأناقة اإلى الت�شميم. وُتعزز االأ�شواء 
اخللفية مع خطوط ُم�سمنة من الأ�سواء نوع LED )قيا�شية 

يف جميع الفئات( مظهرها الريا�شي والديناميكي.
 EX-L اإحدى مزايا هون���دا اأودي�شي اخلا�شة يف فئتي
وTouring ه���ي ميزة التعدي���ل الكهربائي الرتفاع الباب 
اخللف���ي، والتي ُت�شّهل عل���ى ال�شائقن تخ�شي�س ارتفاعه 
م���ع جميع االأط���وال، وحماية الب���اب اخللفي م���ن االأ�رار يف 

مناط���ق يكون فيها ارتف���اع ال�شقف منخف�ش���اً. عالوة على 
ذل���ك، تتمتع فئ���ة Touring مبي���زة امل�شاع���دة من دون 
ا�شتخ���دام اليدين التي ت�شمح بفت���ح واإغالق الباب اخللفي 
بركلة ب�شيطة حت���ت امل�شّد اخللفي عندم���ا تكون اأيديكم 

ُمن�شغلة.
متت���از اأودي�ش���ي بالراحة وتع���دد اال�شتخدام���ات فيما 
يتعل���ق بت�شميمها الداخل���ي واأجواء مق�شورته���ا مع مزايا 
متنّوعة للمالءمة وتقنيات فائق���ة احلداثة. وب�شهولة تامة، 
ت�شتطيع اأودي�شي اأن ت�شتقبل لغاية 8 ركاب واأنواع عديدة 

من احلمولة من خمتلف االأ�شكال والقيا�شات.
عن���د اإزالة املقع���د الو�شط���ي، ميكن ل�ش���ف املقاعد 
الث���اين املنزلق ب�شكل �شاحر اأن يتحرك اإلى الو�شط واالأمام 

ما ي�شمح بو�شول مريح اإلى �شف املقاعد الثالث.
وتتمتع اأودي�ش���ي بلوحة عدادات جدي���دة ذات ملم�س 
ناع���م، ت�شتمل عل���ى �شا�شة تفاعلية ملّون���ة بالكامل تعمل 
باللم�س قيا����س 8 بو�شات للنظام ال�شوت���ي، زر لت�شغيل 
واإيق���اف املحرك، فرامل ي���د اإلكرتونية مع وظيفة االإيقاف 
املوؤق���ت، مقاع���د مع تهوي���ة وزر جدي���د يعم���ل بال�شغط 
الختيارال�رعة. وباالإ�شافة اإل���ى ذلك، ت�شمن واجهة بيانية 
رقمي���ة جدي���دة للمعلوم���ات قيا����س 7 بو�ش���ات يف مرمى 
نظ���ر ال�شائ���ق، وُتعترب هون���دا اأودي�شي اجلدي���دة بالكامل 
�شيارة متطّورة تقنياً، وتقدم اأحدث املزايا التقنية ومزايا 
االت�شال. تتمتع هوندا اأودي�شي اجلديدة بالكامل بتجهيزها 

ببع�س اأف�شل مزايا ال�شالمة الن�شطة وغر الن�شطة.
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م����اذا ل����و راأين����ا رجن روف����ر بفئ����ة 
�شي����دان؟ ال تخطط الن����د روفر ل�شيارة 
اأح����د امل�شمم����ن مل  مماثل����ة، ولك����ن 
يبخل علينا بتخي����ل ت�شميم رجن روفر 
فيالر، وهي ت�ش����ع جميع مالحمها على 

�شقيقته����ا جاك����وار XE، والت����ي تبدو 
جميلة فعالً، حيث تب����دو كاأنها �شيارة 
�شي����دان ريا�شية عموم����ا، وبالرغم من 
جمالها بفئتها ال� SUV، اإال اأنها تبدو 

مبهرة اأي�شا بفئة ال�شيدان.
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اكت�ساف “اأنابيب” بالدماغ تخل�ص من ال�سموم
اكت�ص���ف العلماء كيف يتخل�س دماغ الإن�صان من املخلفات واملواد ال�صامة، حيث وجدوا 

اأن لديه اأنابيب خا�صة بها.
وقالت �صحيف���ة “تلغراف” الربيطانية اإنه لأول مرة، وج���د الباحثون الأوعية التي تخرج 

منها املواد ال�صارة من الدماغ للحفاظ على �صحته.
وميك���ن اأن ت�صاعد النتائج العلماء عل���ى فهم الأمرا�س الع�صبية مث���ل مر�س الزهامير، 
الذي يعتقد اأنه ناجم عن تراكم لويحات لزجة يعجز الدماغ عن التخل�س منها. وت�صري الدرا�صة 

اأي�صا اإلى اأن الأوعية ميكن اأن تكون مبثابة اأنبوب يربط بني الدماغ واجلهاز املناعي.
وق���ال الدكتور دانيال راي�س، كبري الباحث���ني يف معهد ال�صحة الع�صبية )نيند�س( “لقد 

�صاهدنا حرفيا كيف تغادر هذه املخلفات واملواد ال�صامة اأدمغة النا�س”.
واأ�صاف “ناأمل اأن تقدم نتائجنا روؤى جديدة ملجموعة متنوعة من ال�صطرابات الع�صبية”.
وتاب���ع “كنا نعلم من���ذ �صنوات كيف تدخل ال�صوائل دماغ الإن�ص���ان والآن واأخريا اأ�صبحنا 

نعرف كيف تخرج هذه ال�صوائل من الدماغ”.

�سباق للخيل يف اأكرب غابة اأرز بالعامل

العثـــور علـــى خمطــوطـــــة اأثريـــــة لأبقـــــراط يف �سينــــــــاء
ع���ر رجال دين عل���ى ن�صو�ص اأثري���ة لأبقراط، 
امللقب باأبي الطب، يف دير �صانت كاترين مبحافظة 
جنوب �صين���اء امل�رشية. ويعتق���د اأن هذه الن�صو�س 
متثل الأبحاث املكتوب���ة الأقدم للطبيب الذي عا�س 
يف الف���رتة من 460 - 370 قب���ل امليالد. وتت�صمن 
الكتابات و�صف���ات طبية ور�صوم لأع�صاب من بينها 

و�صفة للعالج من لدغ العقرب. 
ويق���ول اأمني مكتب���ة دير �صان���ت كاترين الأب 

جا�صت���ني اإن الن�صو����س الأ�صلية طم�ص���ت من اأجل 
تدوين ن�صو�س الإجنيل على اأوراقها باللغة العربية.
ك�صف���ت  احلديث���ة  الت�صوي���ر  تقني���ات  لك���ن 

تفا�صيل الكتابات باللغة اليونانية القدمية.
وقال الأب جا�صتني لبي بي �صي “ما لفت انتباه 
الدار�صني اإلى هذه املخطوطة، التي ت�صم الأناجيل 
الأربع���ة، اأن اخلط العربي ال���ذي كتبت به يك�صف اأن 
تاريخه���ا يعود للفرتة ما بني عام���ي 750 اإلى 800 

ميالدي���ة ويف ذلك الوقت كان من امل�صتحيل العثور 
عل���ى رق���اع جدي���دة للتدوين عليه���ا، ول���ذا ا�صطر 
املحرر ل�صتعمال قطع من خمطوطات اأقدم بع�صها 
بالالتيني���ة وبع�صها باليونانية، واكت�صفنا اأن معظم 

الن�صو�ص الالتينية هي لأبقراط”.
واأ�ص���اف جا�صت���ني “يف واح���دة م���ن ال�صفحات 
لحظنا �صيئا اأ�صبه بالبق���ع، لكن با�صتخدام تقنيات 
الت�صوي���ر متع���دد الأطي���اف وبتف�ص���ري الن�صو����س 

ال�صفل���ى يت�ص���ح اأن البق���ع ما هي اإل���ى ر�صم دقيق 
لع�ص���ب م�صحوب بن����س يو�صح كيفي���ة ا�صتخدامه 
لع���الج لدغ العق���رب”. وما ت���زال الكتاب���ات تخ�صع 
للدرا�صة لرتجمة ن�صو�صها الأ�صلية كاملة. ويعتقد 
الدار�ص���ون اأن الكثري من الأبحاث الطبية ا�صتقدمت 
اإلى الدير الكائ���ن يف واد ناء وحماط بجغرافية وعرة 
حتى يتعرف الرهبان على اأ�صاليب العالج با�صتخدام 

اأع�صاب �صاحلة للزراعة يف جنوب �صيناء.

�سخ�سا   25 “نيت” يقتل 
ويهدد اأمريكا

ازدادت ق���وة الإع�ص���ار نيت قلي���ال اأم�س 
ال�صب���ت ل���دى م���روره ف���وق خلي���ج املك�صيك 
ليه���دد �صاحل الوليات املتح���دة على اخلليج 
كاإع�صار من الفئ���ة الثانية بعد اأن اأودى بحياة 

25 �صخ�صا على الأقل يف اأمريكا الو�صطى.
ومت اإغالق موانئ �صحن كربى يف املنطقة 
الو�صط���ى م���ن ال�صاح���ل الأمريكي عل���ى خليج 
املك�صي���ك اأمام حركة النقل اأم����س مع ا�صتداد 
قوة نيت ومع توقعات بو�صول ارتفاع الأمواج 
ب�صبب���ه اإل���ى نح���و 3.74 م���رت عند م�ص���ب نهر 

امل�صي�صيبي.
وج���رى اإج���الء بع����س �ص���كان مدين���ة نيو 

اأورليانز وهي اأكرب مدن ولية لويزيانا.

�سجن �سرطي بريطاين جنى 
ثروة من حوادث ال�سري

اأوقف���ت ال�صلط���ات الأمني���ة الربيطاني���ة 
عن�رشي���ن م���ن ال�رشط���ة لبيعهم���ا بيان���ات عن 

احلوادث املرورية ل�رشكات خا�صة.
ووف���ق ما ذكرت���ه �صحيفة “ديل���ي ميل” 
الربيطاني���ة، ف���اإن ال�رشطيني )�رشط���ي وزوجته 
ال�رشطي���ة( كانا يجمعان م���ن خوادم املعلومات 
اأ�صم���اء وعناوين الأ�صخا����س الذين يتعر�صون 
للحوادث، ثم يقومان ببيعها ل�رشكات قانونية. 
وقالت النياب���ة العامة الربيطانية يف بيان اإنها 
حكمت على ال�رشط���ي بال�صجن 5 �صنوات، فيما 
ق�صت ب�صجن زوجته �صنتني مع وقف التنفيذ. 
ي�ص���ار اإل���ى اأن ال�رشط���ي متك���ن من جم���ع ثروة 
قدرت مبا يقرب من 363 األف جنيه اإ�صرتليني 

)474 األف دولر(، خالل 7 �صنوات فقط.

مراهقة ت�ساب بالعمى 
ب�سبب لعبة جوال

اأ�صيبت �صابة من جن���وب ال�صني بالعمى 
يف ع���ني واح���دة بع���د اأن لعبت لعب���ة “مثرية” 
ملدة اأ�صب���وع كامل. ووفق م���ا ذكرته �صحيفة 
“تلغ���راف” الربيطانية، فاإن الفتاة البالغة من 
العم���ر 21 عام���ا فق���دت الب�رش ب�ص���كل مفاجئ 
ف���ى عينها اليمنى بع���د اأن لعبت اللعبة لفرتة 
زمني���ة طويلة بدون توقف حني كانت يف منزل 

والديها يف دونغقوان مبقاطعة قوانغدونغ.
و�صخ����س الأطب���اء حالته���ا فوج���دوا اأنها 
تعاين من ان�ص���داد ال�رشيان ال�صبكي الناجم عن 

اإجهاد العني ال�صديد.
واعرتف���ت ال�صابة، الت���ي مل ترغب يف ذكر 
ا�صمها، اأنها تلع���ب اللعبة ب�صكل منتظم ملدة 
7 اأو 8 �صاعات متتالية دون اأن تتحرك، م�صرية 

.”Arena of Valor “ اإلى اأن اللعبة ا�صمها
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احت�صنت اأكرب غابة اأرز يف العامل، الواقعة يف نواحي مدينة اإفران املغربية، الدورة الثانية 
ل�صباق القدرة والتحمل للخيل، خالل يومي اجلمعة وال�صبت.

و�ص���ارك يف هذه ال���دورة، التي جترى حتت رعاية ملك املغرب ويح�رشها اللواء اأحمد نا�رش 
الري�ص���ي رئي����س جمل�س اإدارة احتاد الإم���ارات للفرو�صية و�صنان امله���ريي املدير التنفيذي 
لالأن�صط���ة والفعالي���ات بن���ادي ت���راث الإم���ارات، نح���و 40 فار�صا ميثل���ون اأندي���ة موؤ�ص�صات 

للفرو�صية �صيدخلون غمار التناف�س مل�صافتي 40 كيلومرتا و60 كيلومرتا.
وجتري ه���ذه املناف�صات يف م�صارات جبلية بغاب���ات الأرز، احتفاء بهذه ال�صجرة ال�صاخمة 

التي تكت�صي رمزية خا�صة يف منطقة الأطل�س املتو�صط.
ويعترب ه���ذا ال�صباق، منا�صبة اأمام امل�صاركني لإب���راز مهاراتهم يف جمال ركوب القدرة، 
وفر�ص���ة للعم���ل على حماي���ة اخليول وفق بن���ود برتوكول بوذي���ب التي ته���دف اأ�صا�صا اإلى 

احلفاظ على اخليل والفار�س اأي�صا.

�صاركت النجمة غلوريا اإ�صتيفان وريتا مورينو وجينيفر لوبيز ولوي�س فون�صي يف اإنتاج اأغنية 
لدع���م جهود الإغاثة املبذول���ة يف جزيرة بورتوريك���و، التي �رشبها الإع�ص���ار “ماريا” موؤخرا. 
 ،Almost Like Praying ”وكت���ب كلمات الأغنية، التي حتمل عنوان “تقريبا مثل ال�صالة
كات���ب الأغاين ال�صهري لني مانويل مرياندا، موؤلف م�رشحي���ة هاميلتون الغنائية التي تعر�س 

يف برودواي يف نيويورك.

االستخدام المسؤول للموارد
بعدم���ا جتاوز عدد �ص���كان املعمورة 7 ملي���ارات ن�صمة يف الع���ام 2011، اأ�صبحت 
التنمي���ة امل�صتدامة �رشورة حتمي���ة، ولي�صت خيارا تف�صيلي���ا، ومل يعد التعريف الذي 
قدمت���ه مفو�صية الأمم املتحدة للبيئة والتنمية يف الع���ام 1987 )التنمية امل�صتدامة 
هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت احلا�رش دون امل�صا�س بقدرة الأجيال املقبلة 

على تلبية احتياجاتها اخلا�صة( مقبول لدى كثري من خرباء القت�صاد والبيئة.
ومن���ذ ذلك احلني ظهرت تعريفات عديدة لال�صتدامة - جلها يتحدث عن حت�صني 
نوعي���ة احلياة الب�رشية يف اإطار الطاقة ال�صتيعابية للنظم البيئية الداعمة - ولكنها مل 
تل���ق هي الأخرى اإجماعا دوليا عليه���ا، ومل يتمكن العامل من التفاق على تعريف واحد 
للق�صي���ة الأهم الت���ي يتحدد على اإثرها م�ص���ر الكوك���ب الأزرق وكل من ي�صكنه من 

خملوقات.
ولك���ن بدل من اخلو�س يف اجلدل املثار حول التعريف ودلئله واإ�صقاطاته، دعونا 
ندخل يف �صلب املو�صوع، ال�صتخدام امل�صوؤول للموارد الطبيعية، وهنا مربط الفر�س 

عندما نتحدث عن ال�صتدامة بركائزها الثالث: القت�صادية والبيئية والجتماعية.
ال�صتخدام امل�صوؤول للموارد يرتبط ب�صكل وثيق بالرت�صيد والعتدال، ويتناق�ص 
متام���ا مع الإ����رشاف والإهدار، لذل���ك فاإنه اإ�صافة اإل���ى املنفع���ة القت�صادية املبا�رشة 
هن���اك جان���ب اأخالقي لبد م���ن مراعاته يف �صلوكياتن���ا وتلقينه اأبنائن���ا، فعلى �صبيل 
املث���ال قد ننتبه لوجود ت�رشيب مياه يف بيوتنا ونتاأك���د من اإغالق امل�صابيح والأجهزة 
غ���ري امل�صتخدمة حتى ل تزيد قيمة فات���ورة الكهرباء، لكن قد ل نهتم اإذا راأينا اإهدارا 
ل يكلفن���ا م���ال، م�صابيح م�صاءة نه���ارا مبكان عام، اأو موظف يطب���ع اأوراقا وهو يعلم 
اأن ماآله���ا �صلة املهمالت، اأو ج���ار ي�رشف يف ا�صتخدام املي���اه، فنغ�س الطرف عن هذه 

الت�رشفات وكاأن الأمر ل يعنينا.
كال، الأم���ر يعنين���ا ويعني اأبناءنا واأحفادن���ا، فنحن م�صوؤولون اأم���ام اأنف�صنا وعلينا 
واج���ب جتاه الأجيال القادمة باأن نرتك لهم عاملا قابال للحياة، وهذه امل�صوؤولية حتتم 
علينا القيام باأفعال اإيجابية جتعل عاملنا اأكر ا�صتدامة، واأقتب�ص هنا من كلمة رئي�ص 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة يف ر�صالة وجهها اإلى 
العامل مبنا�صبة يوم املوئ���ل: “رفاه الأجيال القادمة �صيتوقف على مدى متكن اجليل 

احلايل من معاجلة ال�صلبيات املرتبطة باحلياة احل�رشية”.
يف هذه الر�صال���ة التي حتمل روؤية ثاقبة بعيدة املدى، يحثنا �صموه على التخل�ص 
م���ن ال�صلبيات الت���ي جلبتها احلياة احل�رشي���ة اإلينا، ولعل اأبرزه���ا يف جمتمعاتنا اإهدار 
املوارد الطبيعية بنحو ل يوؤثر على واقعنا القت�صادي فح�صب، بل يجعل حياة الأجيال 

القادمة اأكر �صعوبة.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com
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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 معتدل 
ولكنه رطب احيانا 

هذه الليلة.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد ولكنها 
عموما �صمالية �رشقية من 10 اإلى 15 عقدة احيانا 

بعد الظهر.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. 
درجة احلرارة العظمى 36، وال�صغرى 

25 درجة مئوية.

اأغنية لدعم جهود الإغاثة يف جزيرة بورتوريكو
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