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 “اآركابيتا” و “ممتلكات” 
ت�ستحوذان 90 % من “نا�س”  
�ملنام���ة - �آركابيت���ا: ��ستح���وذت �رصك���ة 
�ال�ستثم���ار�ت �لبديل���ة �لعاملي���ة )�آركابيتا(، 
�لقاب�س���ة  �لبحري���ن  ممتل���كات  و�رصك���ة 
)ممتل���كات(، �أم�س على ما يق���ارب 90 % من 
�رصكة نا�س �ملتح���دة خلدمات �لرعاية �ل�سحية 
)نا�س(، وه���ي �رصكة تعاق���د�ت خارجية ر�ئدة 
متخ�س�س���ة يف تقدمي خدم���ات �إد�رة مطالبات 

جمل����س  دول  يف  �ل�سح���ي  �لتاأم���ن 
�لتعاون �خلليجي.

 

ع���و�يل - �ملحافظة �جلنوبي���ة: �أعلن حمافظ 
�جلنوبي���ة �سمو �ل�سيخ خليف���ة بن علي بن خليفة 
�آل خليف���ة “�إلغاء ر�س���وم �لتاأمن على �ملخيمن 
ملو�س���م ه���ذ� �لع���ام 2017 - 2018، �إمياًنا من 

�ملحافظ���ة باأحقي���ة �ملو�طن���ن يف �ال�ستجم���ام 
و�لرتفيه دون حتمل �أعباء مالية”.

و�أعل���ن �سمو حمافظ �جلنوبي���ة، لدى تروؤ�س 
�سموه �الجتماع �لتن�سيق���ي بن خمتلف �جلهات 

�ملعني���ة مبو�سم �لرب، �أنه وبالتن�سيق مع �جلهات 
�ملعنية مت �عتماد مو�سم �لرب لهذ� �لعام �عتباًر� 

م���ن 5 نوفم���رب 2017 ولغاي���ة 5 مار�س 
.2018

بدء مو�سم الرب 5 نوفمرب... �سمو حمافظ اجلنوبية:

اإلـغـــاء ر�ســـوم تـاأمـيـــن الـتـخـيـيــم

غرامة املخالفات ببيوت الإ�سكان ت�سل اإلى 8000 دينار

بالتاأمني الإ�سالمي  “BIBF” يطرح دبلوما 

مريزا: تركيب األواح الطاقة ال�سم�سية لي�س جمانيا

“املوا�سفات”: 92 % من املوازين مطابقة خالل 2017
قال رئي�س جمل�س بلدي �جلنوبية �أحمد 
�الأن�س���اري �إن خمالفات �لبناء يف �مل�ساريع 
�الإ�سكاني���ة تط���ورت وو�سل���ت للمحاك���م 

وغر�ماتها و�سلت �إلى 8000 دينار.
و�أكمل �الأن�ساري “بي���ت �الإ�سكان بعد 
ط���ول �نتظ���ار ال ميك���ن ل�ساحب���ه �لت�رصف 

فيه”، وعلق “يا فرحة ما متت”.
و�ساأل �لبلدي بدر �لتميمي “هل حت�س 

�ل���ذي  فاملو�ط���ن  باملو�ط���ن؟  �ل���وز�ر�ت 
ح�س���ل على وح���دة بعد �أكرث م���ن 20 عاما 
ُي�رط عليه �أال يت����رف فيها �إال بعد م�ضي 

عام على ��ستالم مفاتيحها”.
و�عت���ذرت وز�رة �الإ�س���كان عن ح�سور 
�أم����س  �جلنوبي���ة  بل���دي  جمل����س  �جتم���اع 
ملناق�س���ة خمالف���ات �لبن���اء و�ل�سيان���ة يف 
�مل�ساريع �الإ�سكاني���ة. و�أثار �عتذ�ر �لوز�رة 
عن ح�سور �الجتم���اع نقا�سات �ساخنة لدى 

�ملنتخبن.

ك�س���ف مدير عام معه���د �لبحرين للدر��سات 
�مل�رصفي���ة و�ملالي���ة )BIBF( �أحم���د �ل�سيخ عن 
نية �ملعهد �إطالق برنام���ج دبلوم تاأمن �إ�سالمي 
خ���الل �الأ�سبوع �ملقبل، وه���و �الأول من نوعه على 
م�ست���وى �لعامل. و�أو�س���ح �أن “�لربنامج عبارة عن 
�سهادة دبلوم، يتخللها مدة تدري�س ل�سنة كاملة 
تغطي جمي���ع �جلو�ن���ب �لتي توؤه���ل �مللتحقن 

فيه���ا للح�سول على �سه���ادة �حرت�فية بالتاأمن 
�لتكافلي”. و�أطلق �لربنامج بال�رص�كة بن ق�سمي 

�ل�سريفة �الإ�سالمية و�لتاأمن يف �ملعهد. 
و�أ�س���اف �أن “�ل�س���وق �ملحلي���ة و�الإقليمي���ة 
بحاجة ما�س���ة �إلى هذ� �لتخ�س����س؛ كونها ت�سهد 
زيادة يف ����رصكات �لتاأمن �الإ�سالم���ي، )...( طرح 
�لربنام���ج جاء بن���اء على نتائ���ج در��س���ة لل�سوق 

�أظهرت �أن هناك حاجة ملحة ملوؤهلن يف 
هذ� �ملجال”.

�أو�سح وزير �سوؤون �لكهرباء و�ملاء عبد�حل�سن 
م���ريز� �أن تطبي���ق نظام تولي���د �لكهرب���اء عن طريق 
�أنظمة �لطاقة �ل�سم�سية من خالل �رص�ء وتركيب �الألو�ح 
�أو �خلالي���ا �ل�سم�سي���ة على �أ�سطح من���ازل �ملو�طنن 
���ا. و�أ�س���اف: �سيتم ط���رح ذلك بعد  لن يك���ون جمانيًّ

�النتهاء م���ن �إ�سد�ر �الأنظمة و�لقو�نن �جلديدة �لتي 
يت���م در��ستها حاليًّا مع �خل���رب�ء �لقانونين يف هيئة 
�لت�رصيع و�الإفتاء �لقانوين، بعد �أن ثبت �أن �سعر وحدة 
�لكهرب���اء �لتي تولد عن طري���ق �الأنظمة �سوف يكون 
مناف�ًسا ل�سعر م�سادر �لطاقة �لتقليدية، �أي �لكهرباء 

�ملول���دة عن طري���ق �لتوربين���ات �لغازية �أو 
م�سادر �لنفط �الأخرى.

        زينب العكري من املرفاأ املايل

ك�س���ف رئي�س �ملقايي�س باإد�رة �ملو��سفات 
و�ملقايي�س ب���وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة 
عل���ي �حلايكي ع���ن �أن ن�سبة �ملو�زي���ن �ملطابقة 
يف �الأ�س���و�ق �ملركزية خالل �لع���ام �جلاري بلغت 
92 %. و�أكد �حلايك���ي �أن �لوز�رة �ستبد�أ حمالت 
تفتي�سية على حمالت بيع �لذهب؛ للتاأكد من دقة 
�ملو�زي���ن �مل�ستخدمة خالل �الأيام �ملقبلة، وذلك 

يف �إطار �لدور �لرقابي حلماية �ملو�طنن، �إ�سافة 
�إل���ى حمل���ة تفتي�سية �أخ���رى لالأ�س���و�ق �ملركزية 
مطل���ع �لع���ام �ملقبل. م���ن جانبها، قال���ت رئي�س 
�إد�رة �ملو��سف���ات و�ملقايي����س ورئي�س تطبيق 
�ملو��سف���ات و�سم���ان �جل���ودة منى �لعل���وي �إن 
�لوز�رة تتو�سع يف حملة ر�سد �ملكيفات �ملخالفة 
لالئح���ة �لفني���ة باملخازن بع���د �أن �أنه���ت �حلملة 

7�لتفتي�س على �ملعار�س �لتجارية.
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�ملنام���ة - بن���ا: �أ�س���اد عاهل �لب���الد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة بامل�ساركة 
�ملتمي���زة و�لنتائج �لطيبة �لت���ي حققتها فعالية 
“ه���ذه ه���ي �لبحري���ن” يف مدينة لو����س �جنلو�س 
يف  و�ملتمثل���ة  �الأمريكي���ة،  �ملتح���دة  بالوالي���ات 
�الإعالن عن تد�سن مركز عاملي يحمل ��سم جاللته 
ل� “�حلو�ر ب���ن �الأديان و�لتعاي�س �ل�سلمي” يقام 
مبملكة �لبحرين يف �لقريب �لعاجل، وكذلك �إطالق 
“�إعالن مملك���ة �لبحرين” كوثيق���ة عاملية لتعزيز 

�حلرية �لدينية.
وقدم جاللته، ل���دى ��ستقبال���ه �مل�ساركن 
�ل�سخ���ري  بق����رص  �لفعالي���ات  يف  و�مل�ساهم���ن 
�أم����س، �ل�سكر �إلى ممثل جاللته يف �لفعالية �سمو 
�ل�سيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة، على طرحه �لقيم 

وم�ساركت���ه �لالفت���ة �لتي �ساهم���ت يف تو�سيح 
موق���ف ب���الده �لر��س���خ جت���اه حماي���ة �حلريات 
�لديني���ة، و�ح���رت�م �لتعددية بتنوعه���ا �لفكري 
و�لثقايف و�لدين���ي، كو�سيلة مثلى للحفاظ على 
خ�سو�سي���ة ومكان���ة مملك���ة �لبحري���ن كموطن 

للمحبة و�ل�سالم.
و�أعرب جاللت���ه للجميع عن �العتز�ز بتوجهات 
و�أهد�ف �مل����رصوع �لعاملي مبا يحمل���ه من ر�سائل 
نبيل���ة تعت���رب �لت�سام���ح و�لتق���ارب �لديني قيمة 
ح�ساري���ة مثل���ى لتح�سن �ملجتمع���ات و�حلفاظ 
على مدنيته���ا وحت�رصها، وجتد يف �حلو�ر �لو�سيلة 
�الآمن���ة لتحقي���ق �لتق���ارب �الإن�ساين وم���د ج�سور 

�لت�سامح و�لوئام بن �ل�سعوب، و�لوقوف 
•يف وجه قوى �لتطرف و�الإرهاب. جاللة �مللك م�ستقبال �مل�ساركن و�مل�ساهمن يف فعاليات “هذه هي �لبحرين”	

الت�سـامـح الدينـي قيـمـة ح�سـاريـة مـثلـى لتـحـ�سـني املجتـمـعـات واحلـفـاظ علـى حتـ�سـرها

2

مازن الن�سور

مروة خمي�س 

ليلى مال اهلل

١٧٢٢٦٦١٦ enquiry@maza.com

أللذ شاي باحلليب
أستعمل حليب مازا السائلأستعمل حليب مازا السائل

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن خليفة يرت�أ�س �الجتماع �لتن�سيقي بن �جلهات �ملعنية مبو�سم �لرب	

ال�ستبدال  “املرور” تدعو 
اللوحات القدمية لل�سيارات

  

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلية: دعت �الإد�رة �لعامة 
للم���رور �ملو�طن���ن و�ملقيمن مم���ن ي�ستخدمون 
مركبات حتم���ل لوحات قدمية بجمي���ع �أنو�عها، �إلى 
�رصورة ��ستبد�له���ا باللوحات �حلالية يف �أ�رصع وقت؛ 

جتنبا لتعر�سهم للم�ساءلة �لقانونية.
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الت�صامح الديني قيمة ح�صارية مثلى لتح�صني املجتمعات
احلوار و�شيلة اآمنة لتحقيق التقارب ومواجهة التطرف واالإرهاب... العاهل: 

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�شخ���ر اأم�س امل�شارك���ني وامل�شاهمني يف فعاليات 
“ه���ذه ه���ي البحرين” الت���ي اأقيم���ت يف مدينة لو�س 
اجنلو�س بالواليات املتح���دة االأمركية باإطالق اإعالن 
مملك���ة البحرين وتد�شني “مرك���ز امللك حمد العاملي 
للحوار بني االأديان والتعاي����س ال�شلمي” حتت رعاية 
كرمي���ة من جالل���ة امللك، ومب�شارك���ة خمتلف اجلهات 
احلكومية واملوؤ�ش�شات الدينية واجلمعيات االأهلية يف 

البحرين وذلك لل�شالم على جاللة امللك.
واطلع جاللته من امل�شاركني على ما حققته هذه 
الفعاليات من جناح وح�شور واإقبال عك�س روؤية جاللته 
احلكيم���ة يف التعاي����س ال�شلمي واحلوار ب���ني االأديان 
والثقاف���ات املختلفة، واأظهر ال���دور الريادي ململكة 
البحري���ن ومكانتها احل�شاري���ة واالإن�شانية، وما تتميز 
به عل���ى امتداد تاريخها من حري���ة االأديان واملذاهب 

والتعاي�س والت�شامح بني خمتلف مكوناتها.
واألق���ت االإعالمية �شمية امل���ر كلمة اأعربت فيها 
ع���ن �شكره���ا وتقديرها جلالل���ة امللك وقال���ت “اإننا 
نحتفل اليوم بكل جه���د �شاهم يف اإطالق اإعالن مملكة 
البحري���ن. هذا االإع���الن الذي حتاكي في���ه كلماتكم يا 
�شاح���ب اجلاللة األوان الع���امل واأطياف���ه، بلغة املحبة 
والت�شام���ح، اإع���الن جاء يحم���ل �شيم العروب���ة وغايات 
اال�شالم، ي�شع �شدا وردا لكل م�شكك يف كون البحرين 

اأر�س احلوار وملتقى الثقافات، وواحة ال�شالم”.
واأ�شاف���ت: اإن���ه ل����رصف كب���ر وثقة نعت���ز بها يف 
جمعي���ة “هذه ه���ي البحري���ن” اأن جنعل م���ن روؤيتكم 
ال�شديدة نربا�شا ن�شتنر به يف و�شع اأهدافنا وتنظيم 

فعالياتنا.
وقالت “لقد جتلت نظرتكم الثاقبة يف ا�شت�رصاف 
امل�شتقب���ل الزاه���ر الأبن���اء الوط���ن واملنطق���ة ح���ني 
جعلتم التعاي����س والت�شامح منهجا وفكرا، فخ�ش�شتم 
كر�شي���ا اأكادمييا لدار�شة ه���ذه العلوم يف اأحدى اأعرق 
اجلامعات االأوروبية يف روما واأ�شدرمت اأمركم ال�شامي 
بتد�شني مركز امللك حمد العاملي للحوار بني االأديان 

والتعاي�س ال�شلمي”. 
وتف�ش���ل �شاحب اجلاللة حفظ���ه اهلل باإلقاء كلمة 

�شامية فيما يلي ن�شها: 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

احلم���د هلل وال�ش���الة وال�ش���الم على ر�ش���ول اهلل، 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني..
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ي�شعدن���ا اللق���اء بك���م بع���د امل�شارك���ة املتميزة 
والنتائ���ج الطيب���ة الت���ي حققته���ا فعالي���ة “هذه هي 
البحري���ن” خ���الل زيارتكم االأخرة للوالي���ات املتحدة 
االأمركي���ة، واملتمثل���ة يف االإعالن ع���ن تد�شني مركز 
عاملي يحم���ل ا�شمنا “للحوار ب���ني االأديان والتعاي�س 
ال�شلم���ي” يق���ام مبملكة البحري���ن يف القريب العاجل 
ب���اإذن اهلل، وكذل���ك اإط���الق “اإعالن مملك���ة البحرين” 

كوثيقة عاملية لتعزيز احلرية الدينية.
�شاكري���ن به���ذه املنا�شب���ة، االبن العزي���ز �شمو 
ال�شي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليفة، كممث���ل لنا يف هذه 
الفعالي���ة، على طرحه القي���م وم�شاركته الالفتة التي 
�شاهم���ت يف تو�شيح موقف بالده الرا�شخ جتاه حماية 
احلريات الدينية، واحرتام التعددية بتنوعها الفكري 
والثق���ايف والدين���ي، كو�شيل���ة مثل���ى للحف���اظ على 
خ�شو�شي���ة ومكانة مملك���ة البحرين كموط���ن للمحبة 

وال�شالم.
معرب���ني للجميع عن اعتزازن���ا بتوجهات واأهداف 
ه���ذا امل�رصوع العامل���ي مبا يحمل���ه من ر�شائ���ل نبيلة 
تعت���رب الت�شام���ح والتق���ارب الديني قيم���ة ح�شارية 
مثل���ى لتح�ش���ني املجتمعات واحلفاظ عل���ى مدنيتها 
وحت�رصه���ا، وجتد يف احل���وار الو�شيلة االآمن���ة لتحقيق 
التق���ارب االإن�شاين ومد ج�ش���ور الت�شامح والوئام بني 

ال�شعوب، والوقوف يف وجه قوى التطرف واالرهاب.
بال�شك���ر  نتوج���ه  اأن  اإال  اخلت���ام،  ي�شعن���ا يف  وال 
واالمتنان ل�شعادة ال�شيد �شمر البحارنة، ع�شو جمل�س 
ال�شورى، ولل�شي���دة بت�شي ماثي�شون، اأمني عام احتاد 
اجلالي���ات، وكل االخوة واالأخ���وات امل�شاندين الأعمال 
االحت���اد ون�شاطات���ه، مهنئ���ني اجلمي���ع عل���ى النجاح 
الباه���ر لفعاليات���ه االأخ���رة، ومقدرين لك���م �شعيكم 
املخل����س لتثبيت موقع مملكة البحرين كمركز عاملي 
الحت�شان واإط���الق امل�شاريع واملبادرات الهادفة اإلى 
تعزيز التق���ارب احل�شاري بني اأتباع االأديان وخمتلف 
الثقاف���ات، الذي ال نرى له بديل للو�شول اإلى ال�شالم 

والرخاء املن�شود لنماء جمتمعاتنا االإن�شانية. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

بع���د ذلك، األق���ت االأمني العام الحت���اد اجلاليات 
االأجنبي���ة يف اململك���ة بيت�ش���ي ماثي�ش���ون كلمة قالت 

فيها:
ح�رصة �شاحب اجلاللة، اأ�شح���اب ال�شمو واملعايل 

وال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة..
يت�رصف وفد ورعاة “هذه هي البحرين” با�شتقبال 

جاللة العاهل لنا هنا يف هذا اليوم.
�شاحب اجلاللة..

لق���د عدنا بع���د تد�شني اإع���الن مملك���ة البحرين 
ومركز امللك حمد العامل���ي للتعاي�س ال�شلمي، موؤخرا 

يف مدينة لو�س اأجنلو�س، بوالية كاليفورنيا.
ونفتخر يف اجتماعنا اليوم باملعاين اجلميلة التي 

ت�شمنها مقال جاللتكم الذي مت ن�رصه اأم�س يف �شحيفة 
“وا�شنطن تاميز”. 

�شاحب اجلاللة..
البد يل يف البداية اأن اأرفع التهنئة ملقام جاللتكم 
على حتقيق روؤية جاللتك���م باطالع العامل على منوذج 
مملك���ة البحرين للحري���ة الدينية والتعاي����س ال�شلمي 
عرب الق���رون من خ���الل الفعالي���ات الث���الث الفريدة 
واالأول���ى من نوعها على ال�شعيد العاملي وهي: اإعالن 
مملكة البحري���ن، ومركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 
ال�شلم���ي، وكر�ش���ي امللك حم���د للحوار ب���ني االأديان 

والتعاي�س ال�شلمي يف جامعة “�شابينزا” يف روما.
اإن اإع���الن مملك���ة البحري���ن هو انعكا����س الإميان 
جاللتك���م وترديد ل�ش���دى كلماتكم الت���ي احتفى بها 
اجلمي���ع ح���ول الع���امل يف دعمك���م ملكافح���ة االرهاب 
وتقدي���را الإجن���ازات واإ�شالح���ات وتطلع���ات جاللتكم 

العديدة.
�شاحب اجلاللة..

اإن اإعالن مملك���ة البحرين باالإ�شافة ملركز امللك 
حمد العامل���ي وكر�شي امللك حمد مبثابة هدايا ثمينة 
لي�شت للبحرين فح�شب ولكن لالإن�شانية قاطبة وذخرا 
ليومن���ا احلا�رص ومل�شتقبل االأجي���ال القادمة ومنوذجا 

م�شيئا لنا وتاأكيد للجميع باأن ما نحلم به �شيتحقق.
واأود اأن اأنته���ز ه���ذه الفر�ش���ة ال�شانح���ة الأتقدم 
بال�شكر اجلزيل لرئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر خليفة بن �شلمان اآل خليف���ة على دعم وزارات 
حكومتك���م الر�شي���دة وتوفره���ا لكاف���ة التفا�شي���ل 
لتحقي���ق االإجن���ازات والت���ي اأخربنا عنه���ا العامل بكل 
الفخ���ر واالعتزاز خ���الل اأ�شفارن���ا حول الع���امل الإقامة 

فعاليات “هذه هي البحرين”.
�شاحب اجلاللة..

لقد كان ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 

االأم���ر �شلمان بن حم���د اآل خليفة ه���و الداعم االأقوى 
لتد�ش���ني اإع���الن مملك���ة البحرين ومرك���ز امللك حمد 
العاملي وكر�شي امللك حمد، حيث قام �شموه بتوفر 
كافة امل�شاع���دات لنا يف جهودن���ا املتوا�شعة والذي 

نتقدم ل�شموه بعميق ال�شكر والتقدير.
واأود اأن اأق���ول �شكرا ل�شم���و ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفة الذي كان دعمه لنا منذ البداية والذي نفتخر 
ونعتز بح�ش���ور �شموه لفعالية “هذه هي البحرين” يف 
روم���ا وتد�ش���ني كر�شي املل���ك حمد ر�شمي���ا ومتثيله 
جلاللتكم �شخ�شيا خالل تد�شني اإعالن مملكة البحرين 

ومركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي.
اإن دع���م العدي���د م���ن ال���وزراء ال ميك���ن اإغفاله 
بجان���ب م�شاهماته���م وحر�شهم عل���ى فعاليات “هذه 
ه���ي البحرين” الت���ي حظي���ت با�شتح�ش���ان ال�شيوف 
وا�شادته���م وفتحت عيونه���م على املناف���ع واملزايا 
التي يتمتع بها املواطن البحريني واالأجانب املقيمني 

يف مملكة البحرين. 
كم���ا ن�شكر مرك���ز �شاميون وايزينث���ال واحلاخام 
مارفني هاي���ر ونهنئهم على دعمه���م وم�شاعداتهم 
القيم���ة لنا يف لو����س اأجنلو����س وم�شاهمتهم يف اإجناح 

الفعالية بتلك ال�شورة املميزة.
كم���ا اأود اأن اأعرب ع���ن ال�شك���ر والتقدير للق�س 
ج���وين مور عل���ى م�شاهمت���ه املميزة يف دع���م وتطوير 

اإعالن مملكة البحرين.
�شك���را �شف���ر مملك���ة البحري���ن ل���دى وا�شنطن 
ال�شي���خ عبداهلل ب���ن را�شد اآل خليف���ة وطاقم ال�شفارة 

على دعمهم للفعالية.
واأود اأن اأنتهز الفر�شة الأتقدم بال�شكر اإلى نائب 
رئي�س جمل����س االإدارة والرئي����س التنفيذي ملجموعة 
زي���ن - الكوي���ت بدر نا�رص اخلرايف مل���ا قدمه من دعم 
مميز الإعالن مملكة البحرين ومركز امللك حمد العاملي 
للح���وار ب���ني االأدي���ان والتعاي����س ال�شلم���ي يف لو�س 

اجنلو�س.
يا �شاحب اجلاللة..

لقد عززمت روح العائلة الواحدة يف البحرين ولقد 
كان الفري���ق املنظ���م لفعالي���ة “هذه ه���ي البحرين” 
ي�شتح���ق من���ا اإ�ش���ادة خا�شة. ي���ا �شاح���ب اجلاللة: اإن 
فري���ق “هذه هي البحرين” مكون من عائلة واحدة من 
البحريني���ني والوافدين، من املنامة واملحرق والرفاع 
و�ش���رتة. وجميعه���م يعك�ش���ون م�شداقي���ة “هذه هي 
البحرين”. اإن الفريق املنظم مكون من متطوعني من 
�شتى امل�شارب والعقائ���د ولكننا متفقني على وحدة 
الهدف ويف حب ملكينا ومملكة البحرين وحبا يف اإطالع 
الع���امل عن طريق���ة حياتن���ا املتوا�شع���ة يف البحرين. 
ال اأجد الكلم���ات التي اأ�شتطي���ع اأن اأ�شكرهم بها على 
م�شاهماته���م الهائلة و�شعيهم على م���دار ال�شاعة يف 
تو�شي���ل روؤي���ة جاللتكم للعامل ونعم���ل على اأن نكون 
املراي���ا ال�شادقة التي تعك�س �شورة احلياة يف مملكة 
البحرين الغالية. اإن الفريق املنظم لفعالية “هذه هي 
البحرين” والوفود املن�شجمة هم نعم ال�شفراء واأود اأن 

اأ�شكر كل واحد منهم من اأعماق فوؤادي.
ح�رصة �شاحب اجلاللة..

لق���د مت افتتاح اإع���الن مملكة البحري���ن بكلمات 
جاللتك���م “اإن اجله���ل ع���دو لل�شالم” واختت���م االإعالن 

بقول جاللتكم “اإن االإميان ي�شيء طريقنا لل�شالم”.
�شاحب اجلاللة..

اإن فعالي���ة “ه���ذه ه���ي البحري���ن” م�شتوحاة من 
كلمات جاللتكم ونحن فخورون وتغمرنا ال�شعادة اأمام 
نف����س الكلم���ات الت���ي ي�شتلهمها االآن ق���ادة االأديان 
واالأكادميي���ون والروؤ�شاء والطالب والرج���ال والن�شاء 
ح���ول الع���امل يف التعاي����س ال�شلم���ي وب���روح االحرتام 
املتبادل واملحبة. يا �شاحب اجلاللة هذه هي الطريقة 

البحرينية “هذه هي البحرين”.
ثم ت�رصف اجلميع بال�شالم على جاللة امللك.

• جاللة امللك م�شتقبال امل�شاركني وامل�شاهمني يف فعاليات “هذه هي البحرين”	

احل�صور: جمل�س ويل العهد من�صة جت�صد هوية البحرين
حري�صون على تر�صيخ ا�صتقاللية الق�صاء

لدوره املهم يف تعزيز مبادئ العدل وامل�شاواة وحفظ احلريات... العاهل: 

املنامة - بنا: ق���ال عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليف���ة اإن مملكة البحرين 
تعت���ز بتاريخه���ا العريق يف جم���ال الق�ش���اء، موؤكداً 
حر�ش���ه الدائ���م عل���ى تر�شي���خ ا�شتقالليت���ه ودعمه 
بالك���وادر املوؤهل���ة واخل���ربات؛ نظراً لل���دور املهم 
الذي ت�شطلع به ال�شلطة الق�شائية يف تعزيز مبادئ 
الع���دل وامل�شاواة وحفظ احلريات وحماية حقوق كل 

مواطن ومقيم على اأر�س اململكة.
جاء ذلك ل���دى ا�شتقبال جاللته يف ق�رص ال�شخر 

اأم����س رئي�س حمكمة التمييز، نائ���ب رئي�س املجل�س 
االأعلى للق�ش���اء امل�شت�شار عبداهلل البوعينني، الذي 
ق���دم جلاللته القا�ش���ي عبدالعزي���ز عبدالعزيز اأحمد 
فرحات، والقا�شي �رصيف ح�شن عبداهلل �شادي، حيث 
اأدي���ا اليمني القانونية اأمام جاللت���ه مبنا�شبة �شدور 
االأم���ر امللكي ال�شامي بتعيينهم���ا قا�شيني مبحكمة 

التمييز. 
كل  لهم���ا  متمني���اً  القا�شي���ني  جاللت���ه  وهن���اأ 
التوفيق وال�شداد يف حتمل هذه امل�شوؤولية الوطنية. 

واأع���رب جالل���ة املل���ك ع���ن تقدي���ره للجه���ود 
املخل�ش���ة التي يبذله���ا اأع�شاء ال�شلط���ة الق�شائية 
يف خمتل���ف مواقع عمله���م، منوها جاللت���ه بالتنظيم 
والتطوير امل�شتمر الذي ي�شه���ده الق�شاء البحريني 
يف بنيت���ه وت�رصيعات���ه مب���ا ي�شم���ن اأداءه مهامه على 
الوج���ه االأكم���ل.  واأكد جاللت���ه اأن اململكة ما�شية يف 
عملي���ة التطوي���ر والتحديث يف القطاع���ات احليوية 
كاف���ة؛ لتحقي���ق املزيد م���ن املنجزات الت���ي تخدم 

الوطن واملواطن.

• جاللة امللك م�شتقبال امل�شت�شار عبداهلل البوعينني الذي قدم اإلى جاللته القا�شَيني عبدالعزيز فرحات و�رصيف �شادي	

املنامة - بنا: يف اإطار االهتمام الذي يوليه 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة بالتوا�شل مع 
اأبناء البحرين كافة، ا�شتقبل �شموه يف جمل�شه 
االأ�شبوع���ي بق�رص الرف���اع م�شاء اأم����س، اأفراد 
العائل���ة املالكة الكرمي���ة وال���وزراء واأع�شاء 
جمل�شي ال�شورى والن���واب والبلديات وعددا 
من رج���ال الدي���ن والفعالي���ات االقت�شادية 
واالجتماعية واأع�ش���اء ال�شلك الدبلوما�شي يف 
اململكة وال�شخ�شي���ات االأكادميية والفكرية 
واالإعالمي���ة وعددا من اأف���راد املجتمع. ورحب 
�شم���وه برواد جمل�شه االأ�شبوع���ي الذي يج�شد 

�ش���وراً م���ن �ش���ور التوا�ش���ل ال���ذي يحر�س 
عليه عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�شى اآل خليفة تكري�ًش���ا لنهج املجتمع 
و�شنة االآباء واالأجداد، وترجمًة للروح االأ�شيلة 
للمجتم���ع البحريني ون�شيجه وهويته اجلامعة. 
واأثن���ى احل�شور على حر�س �شم���وه بااللتقاء 
باملواطن���ني والتوا�ش���ل معهم وم���ا ي�شكله 
املجل�س من من�شة جامعة جلميع اأبناء املجتمع 
يف �شورة جت�شد هوية البحرينيني التي جبلت 
على املحبة واخل���ر، منوهني بجهود القيادة 
يف تعزيز اأ�ش�س التنمي���ة امل�شتدامة لتحقيق 
املزيد م���ن الرخ���اء والتقدم وتاأم���ني احلياة 

الكرمية للمواطن.
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التنوع نعمة ل�سعب البحرين امل�ستند لرتاث عريق من الت�سامح
اأ�شحاب الديانات يعي�شون بود جنبا اإلى جنب مواطنني ومقيمني... امللك يف مقال بـ“وا�شنطن تاميز”:

املنامـــة - بنا: اأكـــد عاهل البـــاد �شاحب 
اجلالـــة امللـــك حمد بـــن عي�شـــى اآل خليفة اأن 
“التنـــوع الدينـــي يف اململكة هـــو نعمة ل�شعب 
البحريـــن الـــذي ي�شتند لرتاث عريـــق من قيم 
التعاي�ش والت�شامح الروحـــي والثقايف”، الفًتا 
جالته اإلى اأن “جمتمـــع البحرين يقدم منوذًجا 
يحتـــذى لـــكل �شعـــوب االأر�ش، حيـــث يعي�ش 
جنًبـــا اإلى جنب، اأ�شحاب الديانات واحل�شارات 
املختلفة، يف جو ميلوؤه الـــود واالألفة والتناغم 
بني مكونـــات و�رشائح املجتمع �شواء اأكانوا من 
املواطنني اأم من املقيمـــني الذين وفدوا من 

�شتى بقاع االأر�ش”.
وقـــال جالتـــه يف مقـــال ن�رش لـــه ب�شحيفة 
“وا�شنطـــن تاميز” عدد الثاثـــاء املوافق 10 
اأكتوبـــر اجلـــاري، اإن “مملكـــة البحريـــن تعـــد 
اأقوى ب�شبب التنوع الثقـــايف الذي تعي�شه منذ 
قرون، واأر�شى دعائمه االأ�شـــاف”، م�شرًيا اإلى 
اأن “العـــامل �شيكـــون اأكـــر اأمًنا وازدهـــاًرا اإذا 
تعلم كيـــف ي�شتوعب التمايـــزات بني االأفراد 
باعتبارها عن�رش دعم وقوة وتكامل بني النا�ش 
وبع�شهـــم بع�ًشـــا، ولي�ـــش كما يراهـــا �رشذمة 

قليلون باعتبارها عن�رش �شعف وهوان”.
وراأى جالتـــه اأنـــه “من املهـــم اأن يتعرف 
العـــامل، كما تعرفت البحريـــن، على جمال هذه 
االختافات بـــني الب�رش وبع�شهم بع�ًشا، وكيف 
ميكن اأن يعلمنا هـــذا االختاف درو�ًشا كثرية، 
مبا يف ذلك در�ش الت�شامح الديني”، موؤكًدا اأنه 
“ال ينبغي النظر اإلى احلرية الدينية باعتبارها 
ا للعديد من اأكرب  م�شكلـــة، بل حل حقيقي جـــدًّ
ـــا  تواجـــه عاملنـــا، خ�شو�شً التـــي  التحديـــات 
االإرهاب الـــذي ال يعرف الديـــن، ويهّدد جميع 

ال�شعوب املحبة لل�شام”.

ووا�شـــل جالتـــه “نحـــن نعتقـــد اعتقـــاًدا 
را�شًخـــا باأنه ال ميكن الق�شـــاء على هذا ال�رش اإال 
من خال قوة االإميان واحلب احلقيقي، وهذا ما 
دفعنا لكتابـــة )اإعان مملكة البحرين( كوثيقة 
تدعـــو اإلى التعددية التي ترف�ش ب�شكل قاطع 
االلتزام الديني الق�ـــرشي، وتدين اأعمال العنف 
واالإيـــذاء والتحري�ـــش با�شم الديـــن. وبالن�شبة 
للقادة الوطنيني فاإن االإعان، يو�شح اأنه )من 
م�شوؤولية احلكومات احـــرتام وحماية االأقليات 
الدينية واالأغلبية الدينية على حد �شواء(، واأنه 

ال جمال للتمييز الديني اإزاء اأي طائفة”.
“اإعـــان مملكـــة  اأن  اإلـــى  واأ�شـــار جالتـــه 
البحريـــن هو دعـــوة للقـــادة واجلماهري ورجال 
الديـــن واحلـــكام والروؤ�شـــاء واملواطنـــني اإلى 
البـــذل، ل�شمان اأن العقيـــدة الدينية هي نعمة 
للب�رشيـــة جمعـــاء واأ�شا�ـــش ال�شـــام يف العامل”، 
ترّحـــب  البحريـــن  اأن  علـــى  التاأكيـــد  جمـــدًدا 
حيـــث  والت�شامـــح،  التعاي�ـــش  يف  بنموذجهـــا 
“يعي�ش جنًبا اإلى جنب املوؤمنون بالكاثوليكية 
واالأرثوذك�شيـــة واالإجنيلية، ون�شعر بالفخر باأن 
مواطنينا الهندو�ـــش ميكنهم ممار�شة العبادة 
يف معبـــد م�شى على بنائه نحو 200 عام يتزين 
بالر�شومـــات اخلا�شـــة بهم ويقـــع بالقرب من 

معبد لطائفة ال�شيخ وم�شاجد امل�شلمني”.
وتابـــع جالة امللـــك قائاً: “نحـــن نحتفي 
بجمهورنا ال�شغري -ولكن الثمني- اليهودي، 
هـــذا اجلمهـــور الـــذي ي�شتطيع بـــكل حرية اأن 
كني�شهـــم  يف  والعبـــادة  )يارمولـــك(  يرتـــدي 
اليهوديـــة  جاليتنـــا  “اأن  م�شيًفـــا  اخلا�ـــش”، 
ا علـــى اأعلى امل�شتويات  تلعـــب دوًرا ن�شًطا جدًّ
يف املجتمع، مبا يف ذلـــك �شفرية البحرين لدى 
وا�شنطن يف عـــام 2008، وهي اأول دبلوما�شي 

يهودي اإلى الواليات املتحدة من دولة عربية.. 
لقد اأردنـــا اأن نحمي التعددية الدينية لاأجيال 
القادمـــة، لذلـــك فقـــد كر�شنـــا هـــذه احلماية 
يف القانـــون الـــذي ي�شمن لـــكل �شخ�ش احلق 
يف العبـــادة دون عوائـــق وكذلـــك بنـــاء بيوت 

العبادة”.
و�شّدد جالة امللك على اأن “اأ�شافنا النباء 
بـــداأوا هذا التقليد البحريني عرب بناء الكنائ�ش 
واملعابد التي بنيت بجوار م�شاجدنا”، مو�شًحا 
اأن “التعاي�ش ال�شلمـــي يف البحرين ي�شتند اإلى 
مبادئ اأ�شيلـــة، قوامها روح االحرتام املتبادل 
واملحبة، واأن اجلهل عدو ال�شام، لذلك بادرت 
اململكـــة باإن�شاء اإعـــان مملكـــة البحرين الذي 
يدعو اإلى الت�شامح الديني والتعاي�ش ال�شلمي 

يف جميع اأنحاء العامل”.
واأ�شـــاف جالتـــه اأن املبـــادرة البحرينيـــة 
باإن�شـــاء اإعانها للت�شامح “لي�ش مفاجًئا ملئات 

املايـــني من امل�شلمـــني املحبـــني لل�شام يف 
جميع اأنحاء العامل، واأن البحرين قامت ب�شياغة 
هذا االإعان بالت�شاور مع علماء ال�شنة وال�شيعة، 
جنًبـــا اإلـــى جنب مع رجـــال الديـــن امل�شيحيني 

واحلاخامات اليهود”.
بحرينيـــني،  “باعتبارنـــا  جالتـــه  وتابـــع 
ا�شتندنـــا لرتاثنـــا الوطنـــي كمنـــارة للت�شامح 
الدينـــي يف العـــامل العربي، يف وقـــت كان فيه 
الدين كثرًيا ما ي�شتخـــدم يف جميع اأنحاء العامل 
لن�رش الكراهية وال�شقاق. ولكن يف البحرين فاإن 

التنوع الديني هو نعمة ل�شعبنا”.
واختتم جالته مقاله بقوله “نحن يف العامل 
العربـــي ال نخ�شى مـــن التعدديـــة الدينية، وال 
داعي للخوف منا. بل يف الواقع، نحن بحاجة اإلى 
بع�شنا البع�ـــش، ويجب اأن نلتقـــي مع بع�شنا 
البع�ش على طريق االحرتام املتبادل واملحبة. 

ولعلنا جند طريق ال�شام الذي ن�شعى اإليه”.

• جالة امللك	

املنامـــة - بنا: تلقى عاهل الباد �شاحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
�شكـــر جوابيـــة مـــن عاهـــل اململكـــة العربية 
ال�شعوديـــة ال�شقيقـــة اأخيـــه خـــادم احلرمني 
ال�رشيفـــني امللك �شلمـــان بـــن عبدالعزيز اآل 
ا على برقية جالته املهنئة  �شعود، وذلـــك ردًّ
مبنا�شبة تاأهل املنتخب ال�شعودي لكرة القدم 
اإلى مونديال رو�شيا 2018. وقد اأعرب خادم 
احلرمـــني ال�رشيفـــني يف برقيتـــه عـــن خال�ش 
�شكـــره وتقديره جلالـــة امللك علـــى م�شاعر 
جالته االأخوية الكرميـــة، متمنيًّا جلالته وافر 

ال�شحة وال�شعادة. 

املنامة - بنا: بعـــث عاهل الباد �شاحب 
اجلالـــة امللـــك حمـــد بـــن عي�شـــى اآل خليفة 
برقيـــة تهنئة اإلى ملك مملكة اإ�شبانيا فيليبي 
ال�شاد�ـــش؛ وذلـــك مبنا�شبـــة ذكـــرى اليـــوم 
الوطني لبـــاده، اأعرب جالته فيها عن اأطيب 
تهانيه ومتنياتـــه له موفور ال�شحة وال�شعادة 
ول�شعـــب مملكة اإ�شبانيـــا ال�شديق مبزيد من 
التقدم واالزدهار. وبعـــث جالة امللك برقية 
تهنئـــة اإلى رئي�ش جمهورية غينيا اال�شتوائية 
تيودورو اوبياجن اأجنوميا امبا�شوجو؛ مبنا�شبة 
ذكـــرى ا�شتقال بـــاده، اأعرب جالتـــه فيها 
عن اأطيـــب تهانيه ومتنياته له موفور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

العاهل يتلقى �شكر 
خادم احلرمني ال�رشيفني

العاهل يهنئ ملك اإ�شبانيا 
ورئي�ش غينيا اال�شتوائية

تقليـــد اأ�شافنـــا النباء اأنهـــم بنوا الكنائ�ـــش واملعابد بجـــوار م�شاجدنا
نحن يف العامل العربي 

ال نخ�شى من التعددية 
الدينية وال داعي 

للخوف منا 

 التعاي�ش ال�شلمي 
 يف البحرين ي�شتند 
اإلى مبادئ اأ�شيلة
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ت���وج���ي���ه���ات وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة مب���ق���دم���ة الأول������وي������ات م����ن اأج������ل ت��ر���س��ي��خ الأم�����ن

م�ضامني الكلمة ال�ضامية للملك مل�ضت كل الق�ضايا املهمة

اإلغاء ر�ضـوم تاأمني الـتـخـييم لـمو�ضـم -2018

معرًبا عن اعتزازه مبا تبذله حكومة رئي�س الوزراء من اإجنازات... �سمو حمافظ اجلنوبية:

تلبية تطلعات مرتادي الرب... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي: 

ع����وايل - املحافظ����ة اجلنوبي����ة: اأ�س����اد حمافظ 
اجلنوبي����ة �سم����و ال�سي����خ خليفة بن علي ب����ن خليفة 
اآل خليف����ة مب�سامني الكلم����ة ال�سامية لعاهل البالد 
�ساح����ب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة 
خ����الل حفل افتتاح دور النعق����اد الرابع من الف�سل 

الت�رشيعي الرابع ملجل�سي ال�سورى والنواب.
واأكد �سموه اأن كلمة جاللته مل�ست كل الق�سايا 
املهمة التي يتطلع لها �سعب البحرين والتي ت�سهم 
يف حتقي����ق التق����دم والنم����اء يف عهد جاللت����ه، معرًبا 
�سم����وه عن بالغ اعتزازه وتقديره مبا تبذله احلكومة 
برئا�سة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة من اإجنازات ومكت�سبات 
م�سهودة بلغ �سداه����ا امل�ستوى العاملي وانعك�ست 
ب�سكل مبا�رش وبّناء على حياة املواطنني واملقيمني. 
واأ�ساف �سم����و حمافظ اجلنوبي����ة اأن املحافظة 
�ستعم����ل يف اإط����ار تنفي����ذ توجيه����ات جالل����ة امللك 
ومتابعة �سم����و رئي�س الوزراء بالتع����اون والتن�سيق 
م����ع ال�سلطة الت�رشيعي����ة ب�سقيها ال�س����ورى والنواب 
م����ن اأج����ل احلف����اظ عل����ى م����ا حققت����ه اململك����ة من 

منج����زات ح�سارية ي�سهد له����ا اجلميع يف ظل احلياة 
الدميقراطية والت�رشيعية الت����ي نعي�سها على اأر�س 

الوطن.
ج����اء ذلك، يف املجل�����س الأ�سبوع����ي الذي عقده 
�سم����و حمافظ املحافظة اجلنوبي����ة مببنى املحافظة 
بح�س����ور رئي�����س الأمن الع����ام اللواء ط����ارق احل�سن 
وعدد من اأع�س����اء جمل�سي ال�س����ورى والنواب وجمع 

من اأعيان ووجهاء املحافظة.
كم����ا اأكد �سم����و حمافظ اجلنوبي����ة اأهمية تنفيذ 
توجيه����ات وزير الداخلية ال�سي����خ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف����ة يف مقدم����ة اأولويات عم����ل املحافظة عرب 
التن�سيق مع كافة اجله����ات الأمنية من اأجل تر�سيخ 
مفاهي����م الأمن والطماأنينة وزرع مقومات ال�ستقرار 

يف نفو�س املواطنني والأهايل.
واأ�س����اد �سم����وه باملواق����ف الوطني����ة املخل�سة 
التي يق����وم به����ا رئي�س الأم����ن العام الل����واء طارق 
احل�س����ن يف حف����ظ الأمن و�سمان �سالم����ة املواطنني 
و�س����ون مق����درات الوط����ن، منّوًه����ا �سم����و حماف����ظ 
املحافظ����ة اجلنوبية ب�����رشورة التوا�س����ل املجتمعي 

بني كاف����ة �رشائح املحافظ����ة اجلنوبية م����ن الأهايل 
وامل�سوؤول����ني واملقيمني، واأثر ذل����ك يف ال�ستفادة 
من تب����ادل اخل����ربات والتجارب ونق����ل املقرتحات 

واملب����ادرات التي م����ن �ساأنه����ا اإثراء م�س����رية اخلري 
ا  والنم����اء التي ت�سهده����ا مملكة البحري����ن، خ�سو�سً
التطويري����ة واخلدمي����ة  بامل�ساري����ع  فيم����ا يتعل����ق 

يف املحافظ����ة اجلنوبي����ة، م�س����رًيا اأن من �س����اأن هذه 
املب����ادرات واملقرتح����ات وم����ا ت�سه����ده م����ن تبادل 
لالآراء واملو�سوعات اأن تكون بداية النطالق لو�سع 
اخلطط والربام����ج التي حتتاجها املحافظة اجلنوبية 

وتلبي طموحات الأهايل يف كل امل�رشوعات.
ويف لقاء �سموه رّواد جمل�س املحافظة اجلنوبية، 
تب����ادل �سمو حماف����ظ املحافظ����ة اجلنوبي����ة اأطراف 
احلديث م����ع اأه����ايل اجلنوبية وا�ستم����ع للمقرتحات 
والآراء الت����ي تلب����ي احتياجاته����م يف �ستى امليادين 

والأ�سعدة.
وم����ن جانبهم، ع����رّب احل�سور واأه����ايل اجلنوبية 
ع����ن تقديره����م ل�سمو حماف����ظ املحافظ����ة اجلنوبية 
ال�سيخ خليفة بن عل����ي اآل خليفة حمافظ املحافظة 
اجلنوبية عل����ى ما يقوم به من جه����ود تدعم م�سرية 
الآباء والأجداد الذين و�سعوا لبنة التقدم والزدهار 
ململكة البحرين، م�سيدين يف الوقت نف�سه بالتعاون 
الكب����ري من قبل امل�سوؤول����ني يف املحافظة اجلنوبية 
يف نقل مقرتحاته����م وترجمتها على اأر�س الواقع يف 

برامج وم�ساريع.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة : ق���ال حماف���ظ 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة “اإن اأ�سا����س ال�رشاك���ة املجتمعي���ة قائم على 
التع���اون املتبادل ب���ني جميع الأط���راف وهو النهج 
ال���ذي اتخذت���ه املحافظة �سع���اًرا يف تاأدي���ة اأعمالها 
املوكل���ة خلدم���ة املواطن���ني لتحقيق عن����رش الثقة 
والر�س���ا للجمي���ع”، م�سرًيا �سم���وه اإلى اأن���ه من هذا 
املنطلق واإمياًن���ا من املحافظ���ة باأحقية املواطنني 
يف ال�ستجم���ام والرتفيه دون حتّمل اأعب���اء مالية مع 
احلر�س عل���ى تعزيز مبداأ امل�سوؤولي���ة الوطنية لدى 
املخيمني ومرتادي الرب يف التقيد ب�سوابط ال�سالمة 
العام���ة وحماية البيئ���ة واحلياة الفطري���ة فقد تقّرر 
اإلغ���اء ر�س���وم التاأم���ني على املخيم���ني ملو�سم هذا 
الع���ام 2018/2017، اآمالً �سم���وه يف اأن ي�ساهم هذا 
الق���رار يف جعل موروث الرب لدى املواطنني متنف�ًسا 
وع���ادة حمي���دة تتوارثها الأجيال ودافًع���ا اإيجابيًّا يف 
االلت���زام ب����روط واإر�ضادات املو�ض���م الذي و�ضعت 

ل�سمان �سالمتهم وحماية ممتلكاتهم. 

موسم البر ينطلق 5 نوفمبر
كم����ا اأعلن �سم����و حماف����ظ اجلنوبية، ل����دى تروؤ�س 
�سم����وه لالجتم����اع التن�سيق����ي ب����ني خمتل����ف اجله����ات 
املعني����ة مبو�س����م ال����رب، اأن����ه وبالتن�سي����ق م����ع اجلهات 
املعني����ة مت اعتم����اد مو�سم الرب لهذا الع����ام اعتباًرا من 
5 نوفمرب2017 ولغاية 5 مار�س 2018 م�سيًفا �سموه 
باأن ال�ستع����دادات الإدارية واخلدمي����ة التي �سيقدمها 
مرك����ز خدم����ات مو�س����م الرب ت�س����ري بال�س����كل املطلوب 
وبال�سورة التي تلبي تطلعات واحتياجات مرتادي الرب.

توجيهات وزير الداخلية أولوية
وبنّي �سم���و ال�سيخ خليفة بن علي اأن املحافظة 
اجلنوبي���ة حري�سة كل احلر�س عل���ى تنظيم املو�سم 
وف���ق توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ 
را�سد بن عبداهلل اآل خليف���ة ب�سكل يحفظ يف املقام 
الأول والأخ���ري �سالم���ة واأم���ن املواطن���ني ومرتادي 
الرب ع���رب التن�سيق ب�س���كل وثيق م���ع مديرية �رشطة 
املحافظة اجلنوبية، واجلهات الأمنية املعنية الأخرى 
وذل���ك تفعيالً للدور الأ�سا�سي والرئي�سي للمحافظة 
يف الإ����رشاف على حتقي���ق مقومات الأم���ن وال�سالمة 
العام���ة وحتقي���ق اأق�سى درج���ات اللت���زام بها عرب 
تكثي���ف احلمالت التوعوي���ة والتفقدي���ة للتاأكد من 
تواف���ر تلك املقومات يف خمتل���ف اأرجاء مناطق الرب، 
م�س���رًيا �سموه يف هذا اجلانب اإل���ى اأن املناطق التي 
مت منعه���ا يف ه���ذا املو�سم تاأتي يف �سي���اق احلفاظ 

عل���ى �سالمة واأم���ن املخيمني يف املق���ام الأول نظًرا 
لأ�سباب عدة اأبرزه���ا عدم �سالحيتها جغرافيًّا والتي 
�سه���دت يف املو�سم املا�سي �رشي���ان �سيول الأمطار 
وحت���ول معظم اأجزائها اإلى جتمع���ات للمياه ت�رشرت 
عل���ى اإثره���ا العدي���د من ممتل���كات املخيم���ني اإلى 
جان���ب اإ�سافة املناطق ذات الت�سنيف الأمني �سمن 

املناطق املمنوعة.

مبادرات تعزز وتوثق التاريخ
وك�س���ف �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة ع���ن الهتمام 
البالغ ال���ذي توليه املحافظة برتاث وتاريخ املحافظة 
اجلنوبي���ة خا�سة مناط���ق الرب وال���ذي �سيتم من خالل 
التع���اون مع بلدية املنطق���ة اجلنوبية لتثبيت لفتات 
حتمل م�سمي���ات املناطق واملت�سمن���ة كذلك الأودية 
وال�سع���اب والري�س���ان يف خطوة تهدف اإل���ى توثيقها 
وتعريفها للمواطنني ومرت���ادي الرب، اإلى جانب اإبراز 
املوروث���ات العربي���ة الأ�سيل���ة التي ُعرف به���ا اأهايل 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة من خ���الل ا�ستح���داث م�سابقات 
تراثية متنوعة ع���ن ال�سقور ومزايني الإبل واأخرى من 
�ساأنها اإحياء العادات والتقاليد ال�سعبية واإ�سفاء روح 
املناف�ضة بني اأو�ضاط املهتمني من االأهايل خالل �ضهر 
يناي���ر املقبل، مو�سًحا �سموه اأن تفا�سيل امل�سابقات 
�ضيت���م االإعالن عنها ب�ض���كل تف�ضيلي من �روط واآلية 
م�سارك���ة واأي�ًسا اجلوائ���ز املخ�س�س���ة يف وقت لحق، 

متمنيًّا �سموه للجميع ق�ساء مو�سم اآمن وممتع.
كما اأك����د �سموه حر�����س املحافظ����ة يف احلفاظ 
على النظاف����ة العامة ملناطق ال����رب والبيئة واحلياة 
الفطري����ة اأثن����اء وبع����د املو�س����م من خ����الل التعاون 
والتن�سي����ق الوثي����ق م����ع بلدي����ة املنطق����ة اجلنوبية 
ع����رب و�س����ع اخلط����ط املكثفة لذل����ك، مبيًن����ا �سموه 

حر�س����ه وتاأكيده على �رشورة اهتمام بلدية املنطقة 
اجلنوبية ب�سكل اأكرب ل����روؤى وتطلعات املحافظة يف 
مو�س����م اآمن وممت����ع خال من النفاي����ات واملخلفات، 
معرًب����ا �سموه اأن للمواطنني الدور الأكرب يف احلفاظ 
عل����ى النظافة العامة، و�سيتم تعزيز هذا اجلانب من 
قبل املحافظة بالتعاون مع البلدية عرب تنظيم عدد 
من احلم����الت التوعوية للمخيم����ني يف خمتلف اأنحاء 

مناطق الرب. 
وتباحث �سمو ال�سيخ خليف���ة بن علي اآل خليفة 
احل�س���ور اأدوار ومهام اجلهات املعنية امل�ساهمة يف 
تنظي���م مو�سم الرب، حيث وّجه �سموه احل�سور باإنهاء 
كافة الإج���راءات الإدارية املتعلق���ة بالت�سجيل ليتم 
الأ�سبوع املقبل الإعالن ع���رب الو�سائل املختلفة عن 

اآلية وموعد ومكان ت�سجيل املخيمني ملو�سم الرب.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة ي�ستقبل رواد جمل�سه الأ�سبوعي بح�سور رئي�س الأمن العام	

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة مرتئ�ساً الجتماع التن�سيقي بني خمتلف اجلهات املعنية مبو�سم الرب	

“احلقوقيني”:   
القرار يعك�س فكرا 

متطورا يف الإدارة
احلقوقي���ني  جمعي���ة   - املنام���ة 
جمعي���ة  رئي����س  اأ�س���اد  البحريني���ة: 
عبداجلب���ار  البحريني���ة  احلقوقي���ني 
الطيب بق���رار �سمو حماف���ظ اجلنوبية 
ال���ذي يتعل���ق مبو�س���م التخييم من 5 
نوفمرب 2017 لغاي���ة 5 مار�س 2018 
وال���ذي ت�سم���ن اإلغ���اء الر�س���وم لهذا 

املو�سم.
واأ�سار الطيب اإل���ى اأن هذا القرار 
يعك�س فك���را متطورا يف جمال الإدارة، 
اجلوان���ب  تعزي���ز  يف  ي�س���ب  اإن���ه  اإذ 
اأ�سا�سي���ة  قيم���ة  وه���ي  الجتماعي���ة 

ت�سمنها الد�ستور وتدعمها الدولة.
واأ�س���اف اأن الإعفاءات والإلغاءات 
املالي���ة تعد من قبي���ل الدعم لل�سعب 
وتي�س���ري حياته ومتكين���ه من ممار�سة 
اأن�سطت���ه الجتماعية بغ���زارة مبا يعزز 

قيم الرتابط املجتمعي. 
جمعي���ة  �سك���ر  مقدم���ا  واختت���م 
احلقوقي���ني البحريني���ة ل�سمو حمافظ 
اجلنوبي���ة عل���ى م���ا يبذله م���ن جهود 

متقدمة تطور من عمل املحافظات.
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القائد العام يثني على جهود احلمد الإعالمية

القائد العام يرعى تكرمي �ضباط متقاعدين

“الوزارية القانونية” ترفع عددا من االقرتاحات ملجل�س الوزراء

قواتنا على ا�ضتعداد دائم حلماية الوطن ون�رصة االأ�ضقاء

1200 وظيفة برواتب ت�ضل اإلى 1800 دينار

اكتمال اال�ضتعدادات ملعر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع

متفقًدا �سموه اإحدى وحدات قوة الدفاع... قائد احلر�س امللكي:

يف معر�س التوظيف العام يف بني جمرة 

11 �سابطا يتناوبون على مدار ال�ساعة لتخلي�س املعرو�سات... “اجلمارك”:

الرفاع - قوة الدفاع: قام قائد احلر�س امللكي 
�سم���و العميد الركن ال�سيخ نا�رص ب���ن حمد اآل خليفة 
�سب���اح اأم�س بزي���ارة اإل���ى اإحدى وحدات ق���وة دفاع 
البحرين، يرافقه قائ���د قوة احلر�س امللكي اخلا�سة 
�سم���و الرائد الركن ال�سيخ خالد ب���ن حمد اآل خليفة، 
وعدد م���ن كبار �ضباط احلر�س امللكي، حيث كان يف 
ا�ضتقبال �ضموه قائد الوحدة وعدد من كبار ال�ضباط. 
وخ���ال الزي���ارة، ا�ستم���ع �سم���و قائ���د احلر�س 
امللكي اإلى اإيجاز من جانب قائد الوحدة ا�ستمل على 
خطط التطوير والتحديث وبرامج الإعداد والتدريب 

الع�سكرية التي ت�سهدها القوة اخلا�سة امللكية.
ونقل �سم���و قائد احلر�س امللكي لرجال الوحدة 
حتيات عاه���ل الباد �ساحب اجلال���ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، كما �سكره���م �سموه على ما اأبدوه 
م���ن مهنية واحرتافية ع�سكري���ة عالية وعزمية وحتدٍّ 
من خ���ال م�ساركتهم امل�ستمرة �سم���ن قوة الواجب 
اخلا�س���ة التابعة لق���وة دفاع البحري���ن امل�ساركة يف 
عملية اإعادة الأم���ل بجمهورية اليمن ال�سقيقة �سمن 
ق���وات التحال���ف العربي بقي���ادة اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة، ويف كل الواجب���ات املوكل���ة 
اإليه���م. كم���ا نوه �سموه ع���ن ال�سك���ر والتقدير الذي 
يحظ���ى به رجال ق���وة دفاع البحرين م���ن لدن قيادة 
ق���وات التحال���ف العربي بقي���ادة اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة، مبينا �سم���وه اأن ذلك ال�سكر 
والتقدير م�س���دره البذل املخل�س والعطاء ال�سادق 
م���ن جانب هوؤلء الرجال وجهوده���م القتالية العالية 
يف مواق���ع عمله���م املختلف���ة باجلمهوري���ة اليمنية، 
وانطاق���اً مما يقومون ب���ه من واجب���ات وطنية بكل 
�سجاع���ة واإق���دام لن����رصة احل���ق والدف���اع ع���ن اأم���ن 

وا�ستقرار اأمتنا العربية وحفظ مقدراتها.

واأ�ساد �سم���و قائد احلر�س امللك���ي بالإجنازات 
امل�رصفة التي يحققها دائماً رجال قوة دفاع البحرين، 
والتي تاأتي بف�ضل البذل والعطاء املتوا�ضل والعمل 

الدءوب امل�ستمر يف خمتلف الظروف والأوقات.
واأ�ساف �سمو قائد احلر�س امللكي اأن رجال هذه 
الوحدة على ا�ستعداد دائم حلماية مكت�سبات الوطن 

ومنجزاته الكبرية ون�رصة الأ�سقاء، بجانب اإخوانهم من 
خمتل���ف اأ�سلحة ووحدات قوة دف���اع البحرين، وذلك 
تنفيذاً للتوجيه���ات الكرمية لعاه���ل الباد �ساحب 
اجلال���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، واملتابعة 
احلثيثة م���ن جانب القائد العام لقوة الدفاع امل�سري 

الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

مدين���ة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: افتتح 
وزي���ر العمل والتنمي���ة الجتماعية، جمي���ل حميدان، 
ال���ذي  الع���ام،  الأربع���اء معر����س التوظي���ف  اأم����س 
تنظم���ه ال���وزارة يوم���ي 11 و12 اأكتوب���ر اجلاري يف 
�ضال���ة نادي بني جمرة الثق���ايف والريا�ضي، بح�ضور 
النائب���ن، جال املحف���وظ، واحمد الدو����رصي، وعدد 
م���ن املدعوي���ن. و�سيت���م يف املعر�س عر����س اأكرث 
م���ن 1200 �ساغر وظيفي، حيث ت�س���ارك 30 من�ساأة 
تعر����س نحو 800 �ساغر ت���رتاوح الرواتب فيها بن 
300 و1800 دينار �سهرياً، اإ�سافة لعدد 400 �ساغر 
منتقاة من بنك ال�سواغر بالوزارة. ويحتوي املعر�س 
عل���ى �سواغ���ر تنا�سب الذك���ور والناث م���ن خمتلف 
املوؤه���ات الدرا�سية. كما تعر����س الوزارة من خاله 
460 برناجم���اً تدريبياً بالتن�سيق مع �سندوق العمل 
)متكن(، تنا�س���ب احتياجات �سوق العمل، وت�ساهم 
يف رفع كف���اءة العام���ل البحريني ورف���ع تناف�سيته، 
بالإ�ساف���ة اإلى ما يت���م عر�سه من فر����س التدريب 
ترجم���ة  املعر����س  وياأت���ي  بالتوظي���ف.  املرتبط���ة 
للتوجيهات الكرمية لرئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو 

امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، الرامية 
ال���ى ت�سهيل وتق���دمي اخلدم���ات للمواطنن وتلبية 
احتياجاته���م يف مناطقه���م، وا�ستجاب���ة ملطالب���ات 
الأه���ايل والفعاليات التي مت اللتق���اء بها موؤخراً يف 
املحافظ���ة ال�سمالي���ة خال زيارة وزي���ر العمل لقرى 
ال���دراز وبني جم���رة والبدي���ع. ويف ت�رصيح ل���ه بهذه 

املنا�سبة، اأكد حمي���دان اأن تنظيم املعر�س يف قرية 
بن���ي جم���رة، ياأت���ي يف اإط���ار �سل�سلة م���ن املعار�س 
العامة واملتخ�س�سة التي تنظمها الوزارة يف خمتلف 
املحافظات، اإذ حتر�س الوزارة على اإقامة املعار�س 
بالقرب م���ن مناطق �سكن املواطن���ن تي�سرياً على 
الباحثن عن عمل للح�سول على ال�سواغر الوظيفية.

املنام���ة - �سوؤون اجلمارك: اأكد رئي�س اجلمارك 
ال�سيخ اأحمد بن حم���د اآل خليفة اكتمال ا�ستعدادات 
اجلم���ارك لإقام���ة معر����س وموؤمتر البحري���ن الدويل 
للدفاع 2017، الذي �سيقام حتت رعاية عاهل الباد 
القائد الأعلى �ساح���ب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، خ���ال الف���رتة 16 - 18 اأكتوب���ر اجلاري 

مبركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات. 
واأثن���ى رئي����س اجلم���ارك على اجله���ود الكبرية 
لقائ���د احلر�س امللكي، رئي�س اللجنة العليا ملعر�س 
وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع 2017 العميد الركن 
�سم���و ال�سي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليف���ة فيما يتعلق 
بالتنظي���م والتن�سيق بن اجله���ات امل�ساركة كافة، 
اإذ يع���د املعر�س م���ن اأهم املعار����س الع�سكرية يف 
ال����رصق الأو�س���ط، ويجمع ب���ن اجلوان���ب الع�سكرية 
والقت�سادي���ة وال�سياحية ململك���ة البحرين، م�سيدا 
كذل���ك بجه���ود رئي�س جمل����س اأمناء مرك���ز البحرين 
للدرا�سات الإ�سرتاتيجي���ة والدولية والطاقة، رئي�س 
اللجنة املنظمة للموؤمت���ر ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 
خليفة عل���ى دوره امله���م يف تن�سيق جمي���ع اجلهود 
املبذول���ة بهدف اإجن���اح عملية التنظي���م وذلك عرب 
ال�ستف���ادة مما يقدم���ه املركز يف هذا ال�س���اأن، كما 
خ����س بال�سك���ر كا م���ن قوة دف���اع البحري���ن وكافة 

الوزارات والهيئات امل�ساركة يف تنظيم املعر�س.
واأكد ال�سيخ اأحمد ب���ن حمد اآل خليفة اأن �سوؤون 
اجلمارك بداأت فعلياً عمله���ا اخلا�س باملعر�س منذ 
و�س���ول اأول �سحن���ة بتاري���خ 22 �سبتم���رب املا�سي 
وحتى و�سول اآخ���ر �سحنة متوقعة بتاريخ 13 اأكتوبر 

اجل���اري، منوه���ا اإل���ى تخ�سي�س 11 �ساب���ط جمارك 
للعمل بنظام النوبات عل���ى مدار ال�ساعة يف املكتب 
اخلا����س باملعر����س، وتتمثل مهامه���م يف ا�ستقبال 
املعرو�س���ات وتفتي�سه���ا ومعاينتها قب���ل دخولها 
للمعر�س، وكذلك تقدمي كافة الت�سهيات املتعلقة 
بدخول ب�ضائ���ع امل�ضاركني. ويف ه���ذا ال�ضدد، ح�رص 
املكت���ب اجلمرك���ي املعلوم���ات كافة ع���ن ال�رصكات 
والب�ضائ���ع امل�ضاركة، ومن ثم �ضيت���م اإ�ضدار دليل 
جمرك���ي يو�سح نوعية املع���دات امل�ساحبة وكيفية 
التعام���ل معه���ا؛ بهدف تقلي����س عملي���ة التفتي�س 
والتخلي����س مبا ل يتج���اوز دقائق مع���دودة. واأ�سار 
رئي����س اجلم���ارك اإل���ى اأن���ه مت ال�ستغن���اء كلياً عن 
تخلي����س املعرو�س���ات بنظام امل�ستن���دات الورقية 
والعمل عل���ى تخلي�سه���ا اإلكرتونياً؛ به���دف تي�سري 

عملية التخلي�س اجلمركي وتقلي�س اجلهد املبذول، 
م�ضيف���ا اأن �ضباط اجلم���ارك القائمون على املكتب 
اجلمركي �سيكونون موجودين اعتبارا من 13 ولغاية 
25 اأكتوب���ر اجل���اري. وتط���رق رئي�س اجلم���ارك اإلى 
اإح�س���اءات الأع���وام املا�سية، حيث اأ�رصف���ت �سوؤون 
اجلم���ارك عل���ى )8( معار����س واإدخال موؤق���ت ل� 44 
معر�س���ا وموؤمترا خ���ال العام 2016، وخ���ال العام 
اجل���اري كان هناك اإ����رصاف جمركي عل���ى 6 معار�س 
وعملية اإدخال موؤقت ل� 56 معر�سا وموؤمترا. واعترب 
اأن ازدياد ع���دد املعار�س واملوؤمترات، موؤ�رص وا�سح 
لزيادة ومنو احلرك���ة القت�سادية والتجارية، اإ�سافة 
اإل���ى تعزي���ز الثق���ة م���ن قب���ل املوؤ�س�س���ات الدولية 
نحو التطل���ع ململك���ة البحرين لإقامة خمتل���ف اأنواع 
املعار�س، �سواء كانت متخ�س�سة اأو جتارية اأو عامة. 

• �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد يزور اإحدى وحدات قوة الدفاع برفقة �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

• وزير العمل يفتتح معر�س التوظيف العام	

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الرك���ن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتبه بالقي���ادة العامة �سباح اأم�س، 
الإعام���ي والكات���ب ال�سح���ايف �سعي���د 

احلمد.
ورح���ب القائ���د الع���ام لق���وة دفاع 
البحري���ن بالإعامي والكات���ب ال�سحايف 
جه���وده  عل���ى  مثني���اً  احلم���د،  �سعي���د 

الإعامية الفاعلة.

الرف����اع - ق����وة دف����اع البحرين: 
جرى حتت رعاي����ة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ 
خليفة ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة مببنى 
القيادة العامة لق����وة دفاع البحرين 
�سباح اأم�س، حف����ل لتكرمي عدد من 
ال�ضب����اط املتقاعدي����ن بق����وة دفاع 
البحري����ن، وذل����ك تقدي����ًرا لهم على 
التي  جهوده����م املخل�سة والطيب����ة 
بذلوها خالل خدمتهم التي اأم�ضوها 
البحري����ن،  دف����اع  بق����وة  ج����د  ب����كل 
وتقدي����ًرا مل�ساهمته����م ب����كل تفاٍن 
يف خدم����ة الوط����ن يف ظ����ل القي����ادة 

الر�سيدة لعاهل الباد القائد الأعلى 
�ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة.
وبه����ذه املنا�سب����ة، ق����ال القائد 
العام لق����وة دفاع البحري����ن امل�سري 
الرك����ن ال�سي����خ خليفة ب����ن اأحمد اآل 
خليفة اإن ه����ذا التكرمي يعد تقديًرا 
والتفاين  والعطاء  الطيبة  جلهودهم 
يف العم����ل الع�سك����ري والجته����اد يف 
اأداء العم����ل ال����دوؤوب املثم����ر طوال 
ا  م����دة خدمتهم بقوة الدف����اع، متمنيًّ
يف  وال�س����داد  التوفي����ق  دوام  له����م 

حياتهم العملية املقبلة.

الرفاع - قوة دفاع البحرين: ُعقد �سباح اأم�س 
اجتم���اع حت�ضريي لتمرين “حر����س اململكة )1(”، 
بح�ضور رئي����س هيئة الأركان الفريق الركن ذياب 
ب���ن �سقر النعيم���ي، وقائد احلر����س امللكي �سمو 
العميد الركن ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، وقائد 
ق���وة احلر�س امللك���ي اخلا�سة �سم���و الرائد الركن 
ال�سي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة، وذل���ك باحلر�س 

امللكي. وخال الجتماع نوق�ست مراحل �سري العمل 
بالتمري���ن، وياأتي متري���ن “حر����س اململكة )1(” 
�سم���ن اإ�سرتاتيجية التحدي���ث والتطوير يف جمال 
التدري���ب التي تنتهجها قوة دف���اع البحرين. ح�رص 
الجتم���اع م�ساع���د رئي�س هيئ���ة الأركان للعمليات 
اللواء الركن غامن اإبراهيم الف�ضالة، وعدد من كبار 

�ضباط قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - بن���ا: عق���دت اللجنة 
القانوني���ة  لل�س���وؤون  الوزاري���ة 
اجتماعه���ا برئا�س���ة نائ���ب رئي����س 
اللجن���ة  رئي����س  ال���وزراء  جمل����س 
الوزاري���ة لل�س���وؤون القانونية جواد  

العري�س.
وا�ضتعر�ض���ت اللجن���ة بح�ض���ور 
الوزراء اأع�ض���اء اللجنة املو�ضوعات 
واملذك���رات املدرج���ة عل���ى جدول 
اأعماله���ا، والتي ت�ضمن���ت عدًدا من 
م�رصوعات القوانن املعدة يف �سوء 
املرفوع���ة  بقوان���ن  القرتاح���ات 
م���ن جمل�سي ال�س���ورى والنواب اإلى 
احلكوم���ة والت���ي اأع���دت احلكوم���ة 
ب�ساأنها املذك���رات املقرتحة براأيها 

فيها.

كم���ا بحث���ت اللجن���ة ع���دًدا من 
م�رصوعات القوانن والقرارات التي 
اأعدته���ا احلكومة واتخ���ذت ب�ساأنها 
اإل���ى  لرفعه���ا  متهي���ًدا  تو�سي���ات 

جمل�س الوزراء.
كما نظرت اللجنة بالإ�سافة اإلى 
ما تقدم عدًدا من القرتاحات برغبة 
املرفوع���ة اإلى احلكوم���ة من جمل�س 
الن���واب، وقد اأع���دت اللجنة ب�ساأنها 
م�سودة رد احلكوم���ة عليها وقررت 
رفعه���ا اإل���ى جمل�س ال���وزراء لتخاذ 
الق���رارات الالزم���ة ب�ضاأنه���ا، ف�ضالً 
عما قامت ب���ه اللجنة من اإبداء الراأي 
يف بع�س املو�ضوع���ات املحالة اإلى 
اللجنة من جمل�س الوزراء، والوزارات 

املختلفة.

اجتماع حت�ضريي لتمرين “حر�س اململكة 1”
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الكافتيريا البيضاء

•التعليم جانب من 	
احتفال مو�سيقي 

طالبي مبنا�سبة يوم 
املعلم العاملي

اأول مواطن���ة تراأ�س ق�س���م الإعالم بجامعة البحرين
املطاوعة واخلليفة �سهدتا التاأ�سي�س... وغلوم اأول بحريني قاده

اليتيم ل قاعة مكيفة ول كرا�سي مبطعم “املدينة” 
يخدم “بوليتكنك” اأي�ًسا... طلبة هند�سة بجامعة البحرين لـ“$”:

قال طلبـــة بكلية الهند�سة بجامعـــة البحرين لـ 
“البـــالد” اإن البنية التحتية للمطعـــم بفرع اجلامعة 
يف مدينـــة عي�سى بحاجـــة للتفاتة اأكرب مـــن الإدارة. 
واأ�ساروا اإلـــى اأن هذا املطعم اليتيم يتقا�سمه طلبة 

الهند�سة وزمالوؤهم من كلية بوليتكنك البحرين.
ولفتوا اإلـــى اأن هذا املرفق يتكـــون من مطعم 
وبـــرادة، ول توجـــد به قاعـــة للجلو�ـــس وال�سرتاحة 
لتناول الطعام عدا كرا�ســـي قليلة جدا ومبوقع غري 

مالئم ول يجل�س به الطلبة غالبا.

وبينـــوا اأن اأ�سعـــار املطعـــم متفاوتـــة مليزانية 
الطلبـــة، وت�ساءلـــوا عـــن اأ�سبـــاب اإغالق مطعـــم اآخر 
بالف�سل الدرا�سي احلـــايل، والذي اأدى ل�سغط على 

املطعم اليتيم.
ونبهوا اإلى اأن املطعم الآخر املغلق حاليا توجد 
بـــه كرا�ســـي للجلو�س حتـــت مظـــالت، ولي�س حتت 
اأ�سعـــة ال�سم�س احلارقـــة. وبعثت مندوبـــة “البالد” 
والعالقـــات  الإعـــالم  دائـــرة  ملديـــر  ا�ستف�ســـارات 
اجلامعية بجامعة البحريـــن عن خطة تطوير املرفق، 
وعـــدد الطلبة امل�ستهدفني، وموعـــد اختيار متعهد 

جديد للمطعم الرئي�سي بعد انتهاء احلايل.

ليلى مال اهلل 

حمرر ال�سوؤون املحلية

تعزيز اخلدمات

االلتزام بال�رشوط

جودة املوؤمترات  

برامج تدريبية توؤهل االأطباء لالنخراط ب�سوق العمل 

72 % ن�سبة امل�ساركة بانتخاب برملان طلبة جامعة اخلليج

يف مدة ق�سرية بعد ح�سولهم على دبلوم عال

24 تناف�سوا... وفوز 14 منا�سفة بني الذكور والإناث 

املنامة – املجل�س الأعلى لل�سحة: اجتمع رئي�س 
املجل�ـــس الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 
بـــن عبـــداهلل اآل خليفة يف مقـــر املجل�س مـــع رئي�س 

جامعة اخلليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي.
ا�ستعر�ـــس رئي�ـــس اجلامعـــة �سبـــل ال�ستفادة 
مـــن الدرا�سات القائمـــة يف جمال اخلريطـــة اجلينية 

لالإن�سان ومدى اإمكان تطبيقها مبملكة البحرين.
واأكـــد العوهلـــي اأهميـــة احل�سول علـــى الدعم 
الـــالزم لنطالق هـــذا الربنامج الذي �سي�ســـع البنية 
الأ�سا�سيـــة لقاعـــدة بيانـــات مهمة جـــداً يف م�ستقبل 
الطـــب؛ لتحقيـــق اأعلـــى معـــدلت النجـــاح يف توفري 
اخلدمات ال�سحيـــة وغريها، حيث اإن معرفة اخلارطة 
اجلينية واجلينوم الب�رشي �سي�ساعد كثرياً يف حل كثري 
مـــن امل�ســـكالت ال�سحيـــة للمواطنني، كمـــا �سيفيد 

كثـــرياً يف تقليـــل التكلفة املاليـــة ملعرفة الرتكيبة 
البيولوجية واجلزيئية.

كما ناق�ـــس الجتماع خطـــط اجلامعة يف توظيف 
الأطباء وخا�سة ملا ما �ستحتاجه جامعة امللك عبداهلل 
الطبيـــة، عـــالوة علـــى اإمـــكان خلـــق برامـــج تدريبية 

معتم���دة توؤه���ل االأطب���اء االنخ���راط يف �س���وق العمل 
يف مـــدة ق�سرية بعـــد ح�سولهم على دبلـــوم عاٍل يف 
جمال الطبي، ف�سالً عن ت�سهيل الإجراءات احلكومية 
للموؤ�س�ســـات اجلامعيـــة الطبيـــة ومراجعـــة الأنظمـــة 

لتنا�سب دورها التعليمي يف املجتمع.

اأ�سفـــرت  العربـــي:  اخلليـــج  جامعـــة  ـ  املنامـــة 
انتخابـــات جمل�س طلبة كلية الطـــب والعلوم الطبية 
بجامعة اخلليج العربي للعام اجلامعي 2018/2017 

عن فوز 14 بواقع 7 طالب و7 طالبات.
وتن�ـــس لوائـــح النتخابـــات يف جامعـــة اخلليـــج 
العربي على اأن ميثل كل �سنة درا�سية طالباً وطالبة 

وجترى النتخابات لكل �سنة درا�سية على حدة.
و�سهـــدت انتخابات هذا العام تناف�س 24 طالباً 
وطالبة من طلبة كلية الطب والعلوم الطبية ميثلون 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
و�سجلت ال�سنـــة ال�ساد�سة اأكـــر ن�سبة م�ساركة 
وت�سويـــت بن�سبـــة 83 % مـــن طلبـــة الدفعـــة، حتى 
اعترب ت عمادة �سوؤون الطلبة باجلامعة اأن امل�ساركة 
يف انتخابـــات جمل�ـــس الطلبة لهذا العـــام هي الأكر 
تفاعالً منـــذ تاأ�سي�س جمل�س الطلبـــة بجامعة اخلليج 
العربي، حيث بلغـــت ن�سبة امل�ساركة 72 % مبجموع 
امل�سوتني يف جميع الدفعات. ومن جانبه، قال عميد 
�ســـوؤون الطلبة بجامعـــة اخلليج العربـــي عبدالرحمن 

يو�ســـف اإ�سماعيـــل اأن ملجل�ـــس الطلبة الـــذي ي�سم 
ممثلني عن دول جمل�ـــس التعاون اخلليجي دور بارز 
يف �سقـــل ال�سخ�سية القيادية. ومت توزيع املنا�سب 
ليكون عمـــر زينل رئي�ســـاً ملجل�س الطلبـــة، وريهام 
فتحـــي نائبًة له، فيما كان نواف املطريي اأميناً لل�رش، 
ووليـــد امل�سعـــود م�سوؤولً عـــن ال�سنـــوات ال�رشيرية، 
واأمل املغربـــي م�سوؤولً لل�سنوات مـــا قبل ال�رشيرية، 

فيما اأ�سبـــح عبدالعزيز املخيال م�ســـوؤولً لالأن�سطة، 
وفاطمة الكندري نائباً اأول لالأن�سطة، حوا�س ال�سمري 
نائبًـــا ثانًيا، و�سيف الدين اجلودر م�سوؤولً للخدمات، 
وعـــذوب البلوي نائًبـــا له، بينما اأ�سبـــح الطالب عمر 
ر�ســـا م�سوؤولً لل�ســـوؤون اخلارجية، وطيـــف العامرية 
م�سوؤولً لالإعالم، والطالبتني خولة البادي وهبه الب�رش 

اأع�ساء يف جمل�س الطلبة.

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�سى النائب 

جمال بوح�سن.
اخلدمـــات  عر�ـــس  املقابلـــة  خـــالل  مت 

التـــي تقدمها الـــوزارة للمواطنني وبراجمها 
التطويرية الهادفة اإلى النهو�س باملخرجات 

التعليمية.
كما بحث الوزير مـــع النائب �سبل تعزيز 

اخلدمات التعليمية يف دائرته النتخابية.

زار الوكيـــل امل�ساعـــد للتعليـــم اخلا�س 
وامل�ستمر بوزارة الرتبية والتعليم جعفر علي 
ال�سيـــخ مدر�ســـة املدينة العامليـــة اخلا�سة، 
اطلـــع خاللها على �ســـري العمليـــة التعليمية 

الإداريـــة  الهيئـــة  اأع�ســـاء  والتقـــى  فيهـــا، 
باملدر�ســـة. كما اطمـــاأن على مـــدى التزامها 
ب����روط الرتخي�ص وتوف���ر البيئة املدر�سية 

املنا�سبة ومعايري الأمن وال�سالمة كافة.

�سدر قـــرار تعيني ملها الرا�ســـد لرئا�سة ق�سم 
الإعـــالم وال�سياحة والفنون بكليـــة الآداب يف جامعة 

البحرين، وذلك خلفا لعبدالنا�رش فتاح اهلل. 
والرا�ســـد اأول بحرينيـــة تتولـــى قيـــادة الق�سم 
منذ افتتاحـــه. و�سغلت �سابقا من�ســـب مديرة مركز 

ت�سهيالت البحرين لالإعالم منذ العام 2008. 
وتوّلـــت القيـــام باأعمـــال مديـــر اإدارة الإعـــالم 
والعالقـــات بجامعـــة البحريـــن. وحـــازت علـــى درجة 
الدكتـــوراه يف العالقات العامة مـــن جامعة �سالفورد 

باإجنلرتا. 
واأول بحرينـــي تراأ�ـــس الق�ســـم ابراهيـــم غلوم. 
و�ساهمـــت هدى املطاوعة بتاأ�سي�س الق�سم، وبعدها 

ب�سهـــور ان�سمـــت خلديـــة اخلليفة، وكانتـــا حتمالن 
املاج�ستري اآنذاك.

ويف مو�سوع اآخر طلبت “البالد” تغطية حما�رشة 
بعنوان ال�سحة النف�سيـــة للطالب اجلامعي، تقدمها 
اأماين ال�ســـرياوي، والتي نظمت اأم�س الأربعاء، بقاعة 
رقـــم S1A- 004 يف كليـــة الآداب. ومل حت�سل على 
اإذن من اإدارة جامعة البحرين لدخول احلرم اجلامعي 

وتغطية الفعالية.
كما طلبـــت ال�سحيفـــة تغطية جمريـــات اليوم 
الأخـــري لبيع الكتـــب يف قاعة S18، مـــن ال�ساعة 10 
�سباحـــا ولغايـــة 1:30 ظهرا، وذلـــك لتغطية تدفق 
الطلبـــة ل�ـــرشاء الكتـــب وت�سجيـــل انطباعاتهـــم. ومل 
حت�ســـل علـــى اإذن من اإدارة جامعـــة البحرين لدخول 

احلرم اجلامعي وتغطية الفعالية.

• من اجتماع رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة مع رئي�س جامعة اخلليج العربي	

• مها الرا�سد	

• الفائزون بانتخابات جمل�س الطلبة يتو�سطهم العميد	

• افتتاح مقهى جديد بكلية البحرين اجلامعية	

• نظمت اإدارة اخلدمات الطالبية بوزارة الرتبية والتعليم حفال مو�سيقيا مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم	

ال�سخـــري - جامعـــة البحريـــن: اختـــارت 
اللجنـــة الدوليـــة لتقييـــم جـــودة املوؤمترات 
ق�ســـم  يف  امل�ســـارك  الأ�ستـــاذ  الأكادمييـــة، 
البحريـــن  بجامعـــة  والتمويـــل  القت�ســـاد 
فـــوؤاد كري�سان، ع�ســـواً لتقييـــم املوؤمترات 
الأكادمييـــة الدوليـــة؛ مل�ساهمتـــه يف تقييم 
القت�ســـاد  جمـــال  يف  الدوليـــة  املوؤمتـــرات 
والتمويـــل. واأو�سح بـــاأّن مت تكليفه بتقييم 
جمموعـــة مـــن املوؤمتـــرات الدوليـــة اعتماداً 

علـــى جمموعة مـــن املعايـــري الدوليـــة التي 
جـــودة  لتقييـــم  الدوليـــة  اللجنـــة  اأقرتهـــا 
املوؤمتـــرات الأكادمييـــة، لفتـــاً اإلى تد�سني 
conferencerater. الكـــرتوين  موقـــع 

org. www؛ لإتاحـــة الفر�سة لالأكادمييني 
يف  بامل�ساركـــة  واملهتمـــني  واملخت�ســـني 
املوؤمترات الدولية؛ لالطالع على املوؤمترات 
املتاحـــة ومعرفـــة ت�سنيفها عامليـــاً، ومدى 

التزامها باملعايري الدولية ب�سكل دائم.  



يضيق بأصحابه

ول ت�ستوعب الأ�رس ت�ساميم البيوت اجلديدة “قراقري” 
م����������������ررات “الإ�����������ش����������ك����������ان” غ��������ر م������ق������ن������ع������ة... ال�����ب�����ل�����و������ش�����ي:

اأث���ار اعتذار وزارة الإ�ش���كان عن ح�شور 
اجتماع جمل�س بلدي اجلنوبية اأم�س الأربعاء 
ملناق�ش���ة خمالف���ات البن���اء وال�شيان���ة يف 
امل�شاريع الإ�شكاني���ة نقا�شات �شاخنة لدى 

املنتخبني.
وقال البلدي عبداهلل اخل���ال اإنه ل خيار 
حلل هذا املو�ش���وع اإل بقبول اقرتاح وزارة 
الإ�ش���كان للو�ش���ول اإل���ى حل���ول لكثر من 

الأهايل و�شلت م�شاكلهم اإلى املحاكم.
وطال���ب الوزارة باأن تك���ون اأكرث مرونة 

ب�ص���اأن املخالفات خ�صو�صا يف ����رط البناء 
بع���د عام م���ن ا�شت���ام املفاتي���ح الوحدات 

اجلديدة.
وعق���ب “من الظل���م تطبي���ق القوانني 
امل�شاريع الإ�شكانية اجلديدة على امل�شاريع 
القدمية، فالقوانني لي�شت قراآنا ل يتغر”.
من جهته و�شف البلدي حممد البلو�شي 
م���ررات اعت���ذار الإ�ش���كان بغ���ر املقنعة، 
وتدل عل���ى عدم جدية ال���وزارة يف حل هذه 

امل�شكلة.

يف  الإ�شكاني���ة  امل�شاري���ع  واأو�ش���ح:   
املحافظ���ة اجلنوبي���ة تاأخرت ف���رتة طويلة، 
ومعظم املنتفع���ن لديهم اأ�ر يتجاوز عدد 
اأفراها 6، متابع���ا: ت�شاميم بيوت الإ�شكان  
“قراقر” ل تفي الغر�ض ملعظم الأ�ر التي 

ل تكفيها 4 غرف.
م���ن جهت���ه، ق���ال البل���دي عبداللطيف 
�شلم���ان: هناك ت�ش���ارب يف القوانني التي 
تتبعها وزارة الإ�صكان وتتفاوت من م�روع 

لآخر.

ت�ستخف باملجل�س البلدي بع�س اإدارات “الأ�سغال” 

وزارة الإ�سكان اأدرى بوحداتها

الوزارة غرت ت�شنيف عقار ثم طلبت موافقة املنتخبني

معظم خمالفات البناء دون اإجازة 

اعرت�س اأع�شاء جمل�س بلدي اجلنوبية يف اجتماعه 
اأم����س على تغير ت�شنيف عق���ار مبجمع 914 بالرفاع 
ال�شم���ايل م���ن مناطق ال�شك���ن اخلا�س اإل���ى ت�شنيف 
مناط���ق م�شاري���ع ذات طبيعة خا�ش���ة. وحتفظوا على 
اإب���داء ال���راأي يف الت�شنيف املق���رتح؛ ب�شبب خمالفته 
القان���ون باإ�ش���دار اإج���ازة بن���اء للعقار امل���راد تغير 
ت�شنيف���ه قب���ل اإق���رار الت�شني���ف اجلدي���د ومن دون 
موافق���ة املجل�س البل���دي. وقال نائ���ب اللجنة الفنية 

البل���دي حمم���د البلو�ش���ي اإن العقار املذك���ور �شمن 
ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( ح�شب خرائط 
الت�شني���ف املعتم���دة وتبل���غ م�شاحت���ه 32356 مرتا 
مربعا تقريبا.  واأ�شاف اأن ا�شتخراج رخ�شة بناء للعقار 
املراد تغيره وهو اأم���ر غر قانوين ومن دون الرجوع 
للمجل����س البلدي ه���و اإ�شعاف ل���دور املجل�س وحفظ 
هيبته. من جهته، اأكد رئي�س املجل�س اأحمد الأن�شاري 
اأن هناك تعمدا م���ن اإدارة التخطيط العمراين باإر�شال 

طل���ب درا�شة تغير ت�شنيف العقار بتاريخ 13 يوليو 
2017 خال فرتة اإجازة املجل�س الر�شمية.

وتاب���ع “ح�شب القان���ون، يف حال ع���دم الرد على 
طل���ب تغي���ر ت�شنيف العق���ار مل���دة 30 يوما يعتر 
املجل�س موافقا على التغي���ر واإن ردنا الآن ل جدوى 
من���ه”. واأو�ش���ح اأن “وزارة الأ�شغ���ال مل تكن جادة يف 
الأخذ ب���راأي املجل�س وتعاملها يب���ني مدى ا�شتخفاف 

بع�س الإدارات بعمل املجل�س”.

اأو�ش���ح املدير الع���ام لبلدي���ة اجلنوبي���ة عا�شم 
عبداللطي���ف اأن بي���وت الإ�صكان تطب���ق عليها �روط 
وزارة الإ�ص���كان اأم���ا البلدية فال يحق له���ا �رف اإجازة 
بن���اء يف وح���دات امل�شاري���ع الإ�شكانية حت���ى يف حالة 

ا�شتماك الوحدة.
وتاب���ع “نح���ن نطب���ق القان���ون، ووزارة الإ�شكان 
اأدرى بالر�شوم���ات الهند�شي���ة والت�شاميم للوحدات 

وقدرته���ا على التحمل، واإن معظ���م املخالفات للبناء 
من دون اإج���ازة”.  واأوجز املدير العام للبلدية النقاط 
الت���ي يجب مناق�شتها مع وزارة الإ�شكان حلل مو�شوع 
البن���اء قب���ل ال�شك���ن ومو�ش���وع البن���اء يف امل�شاري���ع 
القدمي���ة يف ح���ال ال�صتم���الك، ف�ص���ال ع���ن جتهي���ز 
الوزارة خارطة التو�شع والبن���اء يف امل�شاريع للحد من 

التجاوزات وحتديد امل�شموح.

“بارك” جديد بـ“املدينة”

مر�سات مب�سامري امل�سي

ق�سم “ابتدائية حف�سة”

بل���دي اجلنوبية  وافق جمل����س 
اللجن���ة  تو�شي���ة  عل���ى  بالإجم���اع 
القانونية واملالية ب�شاأن ا�شتماك 
عق���ار وتخ�شي�شه لإن�ش���اء مواقف 
الزدحام  لل�شيارات؛ حل���ل م�شكلة 
الواق���ع على طري���ق 1124 مبجمع 

812 مدينة عي�شى.
 وق���ال رئي����س جلن���ة املالي���ة 
والقانونية والإدارية عبداهلل اخلال 
اإن العقار املذك���ور مهمل، وهناك 

لب����س يف ملكيت���ه، وارت���اأت اللجنة 
م�شكل���ة  حل���ل  العق���ار  ا�شتم���اك 
ازدحام ال�شيارات ومت ال�شتي�شاح 
من ال�شجل العقاري باأن العقار غر 

م�شجل لدى خرائط اجلهاز.
 واأي���د رئي����س املجل����س اأحم���د 
با�شتغ���ال  املق���رتح  الأن�ش���اري 
العقارات غ���ر امل�شجلة واملهملة 
كمواق���ف لل�شي���ارات وال�شتفادة 

منها واحلد من م�شاكلها.

بل���دي  اأع�ش���اء جمل����س  واف���ق 
اجلنوبية بالإجماع على تو�شية جلنة 
العام���ة ب�شاأن  اخلدم���ات واملرافق 
تركي���ب مر�شات للمياه يف م�شامر 

امل�شي يف املحافظة اجلنوبية.
وق���ال مق���دم الق���رتاح رئي�س 
املجل�س اأحمد الأن�شاري اإن الأهايل 
اقرتحوا حل���ول للتخفيف من حرارة 
اجلو يف ف�شل ال�شيف يف املما�شي، 

مقرتح���ا “ميك���ن الأخ���ذ بالنم���اذج 
مو�ش���م  يف  امل�شاع���ر  يف  املطبق���ة 

احلج”. 
ت�شب���ب  اجل���و  “ح���رارة  وتاب���ع 
الإنهاك احلراري ملرتادي م�شامر 
امل�ص���ي، وتطبي���ق املق���رح يحفز 
امل�ش���ي  ريا�ش���ة  ممار�ش���ة  عل���ى 
واجلري يف اجلو احل���ار مما ينعك�س 

على �شحة املواطن واملقيم”.

واف���ق جمل�س بل���دي اجلنوبية 
بالإجم���اع عل���ى تو�شي���ة مبخاطبة 
وزارة الأ�شغال للتن�شيق مع وزارة 
الربية والتعليم ل�صتمالك جزئي 
من مدر�ش���ة حف�ش���ة اأم املوؤمنني 
البتدائي���ة للبنات؛ لإن�ش���اء م�شار 
 814 1406 جمم���ع  اآخ���ر لطري���ق 

مبدينة عي�شى.
عب���داهلل  البل���دي  واأو�ش���ح 
اخلال اأن املجم���ع املذكور منافذه 
حمدودة واملنطق���ة مغلقة وتعاين 
واأن  �شدي���دا،  مروري���ا  ازدحام���ا 
ا�صتمالك هذا اجلزء �صيحل م�صكلة 

قدمية.

8000 دينار غرامات ق�سائية ملخالفات البناء 
“الإ�شكان” تعتذر عن ح�شور الجتماع العام

ق���ال رئي����س جمل����س بل���دي اجلنوبي���ة اأحم���د 
الأن�شاري اإن خمالفات البناء يف امل�شاريع الإ�شكانية 
تطورت وو�شل���ت للمحاكم وغراماته���ا و�شلت اإلى 
8000 دينار. واأكمل الأن�شاري “بيت الإ�شكان بعد 
طول انتظ���ار ل ميكن ل�صاحبه الت�رف فيه”، وعلق 
“ي���ا فرحة ما متت”. و�ش���األ البلدي ب���در التميمي: 
“هل حت�س ال���وزارات باملواط���ن؟ فاملواطن الذي 
ح�ش���ل على وحدة بعد اأك���رث من 20 عاما ُي�رط عليه 
األ يت����رف فيه���ا اإل بع���د م�صي عام عل���ى ا�صتالم 
مفاتيحه���ا”. وتاب���ع “بي���ت العمر اأ�شب���ح “هم على 
ه���م “، فمن جهة يدفع املواط���ن اأق�شاطا ومن جهة 

غرامات ملخالفات املنزل الذي ي�صيق باأ�صحابه.

واعت���ذرت وزارة الإ�ش���كان عن ح�ش���ور اجتماع 
جمل����س بل���دي اجلنوبي���ة اأم����س الأربع���اء ملناق�ش���ة 

خمالفات البناء وال�شيانة يف امل�شاريع الإ�شكانية.

ويف رده���ا، طلب���ت وزارة الإ�ش���كان با�شتب���دال 
الجتم���اع م���ع اللجنة املالي���ة والقانونية م���ع اإعداد 

اأجندة موا�شيع حمددة �شيتم طرحها.

ليلى مال اهلل

• بيت العمر اأ�شبح هما على هم	

• طالب البلديون الوزارة مبرونة اأكرث ب�شاأن املخالفات	

• وزارة الأ�شغال مل تكن جادة لاأخذ براأي املجل�س	

• ل يحق للبلدية �رف اإجازة ببيوت الوزارة	

بلدي 
الجنوبية
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• ع�شو جمل�س بلدي اجلنوبية 	
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الت�ساميم الأولية ل�سوق جدحف�ص بداية 2018

ا�ستيفاء طلبات عايل الإ�سكانية حتى 2000

درا�سة م�رشوعات اإ�سكانية يف ال�ساحلية

بالن�سف الأول من 2018 ت�سليم 600 وحدة من “ديرة العيون” 

طلبت ن�سف اإنتاج حمطة الطاقة ال�سم�سية  �رشكة “اأمازون” 

وزير الإ�سكان اطلع على اآخر م�ستجدات املرحلة الأولى 

تركيب اخلاليا على اأ�سطح املنازل لتوليد الكهرباء غري جماين... وزير الكهرباء لـ “$”:

املنامــــة - وزارة الإ�سكان: اجتمــــع وزير الإ�سكان 
با�ســــم احلمر مبكتبه بديوان الــــوزارة مع رئي�س جمل�س 
اإدارة دي����ار املح����رق عبداحلكي����م اخلي����اط و الرئي�����س 
التنفي����ذي ل�رشكة دي����ار املحرق ماه����ر ال�ضاعر بح�ضور 
عدد م����ن امل�ضوؤولني م����ن اجلانبني، لاط����اع على اآخر 
م�ضتج����دات العمل مب�����رشوع “ديرة العي����ون” وتدار�س 
اخلطــــة املقبلة لتو�سيع قاعدة املعرو�س من الوحدات 

ال�سكنية.
ويف الجتمــــاع، اأثنى وزير الإ�سكان باحل�سور، على 
امل�����رشوع الذي يع����د باكورة مهدت ومته����د للدخول يف 
�����رشاكاٍت مماثل����ة يف امل�ضتقب����ل املنظ����ور م����ع �رشكات 
التطوي����ر العق����اري اخلا�ض����ة والراغب����ة يف امل�ضاهم����ة 
بفاعلي����ة يف اإجناح امل�ضاعي ال�ضادقة نحو حتقيق روؤية 
عاه����ل الباد �ضاحب اجلالة امللك حم����د بن عي�ضى اآل 
خليف����ة، وحكومت����ه الر�ضي����دة برئا�ض����ة رئي�����س الوزراء 
�ضاح����ب ال�ضم����و امللكي الأم����ر خليفة ب����ن �ضلمان اآل 
خليف����ة، ومتابع����ة واهتم����ام ويل العه����د نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء �ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة، بتوفر 
ال�ضك����ن الائق باملواطن من جهة، والعمل على الإ�رشاع 
م����ن وترة تلبية اأكرب عدد م����ن الطلبات الإ�ضكانية من 

جه����ة اأخرى، وهو ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى تقليل 
فرتات احل�ضول على اخلدمة الإ�ضكانية.

ويف ال�ضياق نف�ضه، تطرق الوزير اإلى اأهمية تطوير 
مل����ف ال�رشاكة مع القط����اع اخلا�س باعتب����اره ميثل اأحد 
مف����ردات ال�ضتدامة خال ال�ضن����وات املقبلة، وتقدمي 
الت�ضهي����ات الازم����ة اأم����ام اجلهات املمول����ة و�رشكات 
التطوي����ر العقاري لت�ضجيع موؤ�ض�ض����ات القطاع اخلا�س 
عل����ى النخ����راط يف توفر خدم����ات ال�ضك����ن الجتماعي 

للمواطنني.
واأ�ض����ار اإلى اأن تعزيز ال�رشاكات مع القطاع اخلا�س 
يع����د اأح����د التزام����ات ال����وزارة ال����واردة يف برنامج عمل 
احلكومة الت����ي ُتدرج مع تنفيذ 25 األ����ف وحدة �ضكنية 
املنبثق����ة عن التوجي����ه امللكي ال�ضامي ببن����اء 40 األف 

وحدة �ضكنية، وهو اللتزام الذي ا�ضتطاعت الوزارة اأن 
حتقق ن�ضب اإجناز متقدمة للغاية به.

م����ن جانبه����ا، قامت �رشك����ة ديار املح����رق بتقدمي 
عر�س مرئ����ي ا�ضتعر�ضت فيه تط����ورات امل�رشوع الذي 
ذ على مراحل  ي�سم ما يقارب 3،100 وحدة �ضكنية ُتنفَّ
عدة ا�ضتهلت اأعمال البناء والت�ضييد للمرحلتني الأولى 
والثانية مًعا، م�ضرًة اإلى اأنَّ املرحلة الأولى التي ت�ضم 
اأكرث من 600 وحدة �ضكنية �ضارفت ن�ضب الإجناز فيها 
عل����ى النتهاء، متوقعًة اأن يتم ت�ضليمها مل�ضتحقيها يف 
الن�ض����ف الأول من العام املقبل بعد اأن مت تخ�ضي�ضها 
يف وقٍت �ضابق، عل����ى اأن يتم طرح اأكرث من 800 وحدة 

�ضكنية مبناق�ضة يف الفرتة املقبلة.

اأو�ض����ح وزير �ضوؤون الكهرب����اء واملاء عبداحل�ضني 
مرزا اأن تطبيق نظام توليد الكهرباء عن طريق اأنظمة 
الطاق����ة ال�ضم�ضي����ة من خال �����رشاء وتركي����ب الألواح اأو 
اخلاي����ا ال�ضم�ضي����ة عل����ى اأ�ضطح من����ازل املواطنني لن 
����ا و�ضيتم طرحها بعد النته����اء من اإ�ضدار  يكون جمانيًّ
الأنظم����ة والقوانني اجلديدة التي يت����م درا�ضتها حاليًّا 
م����ع اخل����رباء القانوني����ني يف هيئ����ة الت�رشي����ع والإفت����اء 
القان����وين، بعد اأن ثب����ت اأن �ضعر وح����دة الكهرباء التي 
تولد ع����ن طريق ه����ذه الأنظمة �ض����وف تك����ون مناف�ًضا 
ل�ضعر م�ضادر الطاق����ة التقليدية، اأي الكهرباء املولدة 
عن طريق التوربينات الغازية اأو م�ضادر النفط الأخرى.
وذكر الوزي����ر مرزا اأنه مت اإجن����از اجلزء الأكرب من 
املتطلب����ات الفني����ة والهند�ضي����ة واملوا�ضفات الفنية 
م����ن خ����ال ف����رق عم����ل م����ن اخل����رباء يف وح����دة الطاقة 
امل�ضتدامة، وهيئ����ة الكهرباء وامل����اء ومب�ضاعدة اإحدى 
ال�����رشكات ال�ضت�ضاري����ة املتخ�ض�ض����ة يف ه����ذا املجال، 
اأخ����ًذا يف العتبار �ضمان �ضامة ه����ذه الأنظمة املتكاملة 
للطاقة ال�ضم�ضي����ة وتو�ضياتها املتكاملة وب�ضكل اآمن 
مع �ضبكة الكهرباء الداخلية للمنازل، وهذا هو الهاج�س 
الأك����رب ل�ضم����ان �ضام����ة ه����ذه الرتكيب����ات وان�ضيابية 
التنفيذ يف مرحلة مهمة لانتقال التدريجي من م�ضادر 
الطاق����ة التقليدية، وهي الغاز كم�ضدر رئي�ضي لتوليد 

الكهرباء يف ال�ضبكة الرئي�ضية اإلى الطاقة ال�ضم�ضية. 
وب����نينّ اأنه حامل����ا يتم حتدي����د املعاي����ر والأنظمة 
اخلا�ض����ة �ضي�ضاه����م النظام ب�ض����ورة كب����رة يف تعزيز 

العتماد على الطاقة املتج����ددة وتعزيز جهود تر�ضيد 
ا�ستهالك الكهرباء. 

واأ�ض����ار الوزي����ر مرزا اإلى اأنه يف نف�����س هذا الإطار 
ال�ضن����وات اخلم�����س  انتهجت����ه احلكوم����ة خ����ال  ال����ذي 
املا�ضي����ة، فقد اأعلن����ت احلكومة ال�ضه����ر املا�ضي عن 
نيته����ا طرح مناق�ضة لبناء حمط����ة طاقة �ضم�ضية ب�ضعة 
اإجمالي����ة قدره����ا 100 ميجــــاوات عن طريــــق التناف�س 
املفتوح من قبل القطاع ال�ضتثماري اخلا�س، وي�ضمل 
ذلك نظام “التمل����ك والبناء وال�ضتثمار”، بحيث تكون 
ال�رشك����ة املالك����ة له����ذه الفر�ض����ة ال�ضتثماري����ة وهي 

املمولة والتي �ضتدير اأعمالها واأعمال ال�ضيانة.
ولف����ت اإل����ى اأن التناف�س �ضوف يك����ون مبنيًّا على 
العطاء الأقل �ضعًرا لوحدة الكهرباء التي �ضوف يبيعها 
امل�ضتثم����ر لل�ضبكة احلكومي����ة ممثلة بهيئ����ة الكهرباء 

واملاء.
واأكد مرزا اأن الطاقة الكهربائية التي �ضوف يتم 
اإنتاجه����ا من هذه املحط����ة، هي طاقة نظيف����ة تت�ضابق 
كربى ال�رشكات العاملي����ة للح�ضول عليها، حيث طلبت 
موؤخ����ًرا �رشكة “اأم����ازون ويب �رشف�زس” الت����ي اتخذت من 
البحرين كمركز لعملياتها احل�ضول على ح�ضة وقدرها 
ن�ض����ف الإنت����اج الكل����ي للطاق����ة الكهربائي����ة من هذه 
املحط����ة، والطاقة املتبقية �ضتت����وزع من خال ال�ضبكة 

احلكومية.
ه اإلى  و�ضب����ق اأن اأ�ض����ار الوزي����ر اإل����ى اأهمي����ة التوجنّ
م�ض����ادر الطاقة املتجددة، مبا ي�ضان����د �ضيا�ضة الدولة 
لت�ضجي����ع ال�ضتثم����ار وا�ضتخدامات الطاق����ة ال�ضم�ضية 
لإنتاج الكهرباء، خا�ضة مع اعتماد اخلطة الوطنية لرفع 
كفاءة الطاقة واخلطة الوطنية للطاقة املتجددة والتي 
تت�ضم����ن ع����دًدا من الأه����داف من �ضمنه����ا و�ضع هدف 
وطن����ي لاعتم����اد على الطاق����ة املتج����ددة يف البحرين 
بن�سبة 5 % من م�ضادر الطاقة يف اململكة بحلول العام 
2025، وبحيث ترتفع ه����ذه الن�ضبة اإلى 10 % بحلول 

عام 2035. 
وذكر اأن هذه اخلطط والأهداف �ضت�ضاعد البحرين 
يف حتقي����ق اأه����داف التنمي����ة امل�ضتدام����ة و�ضت�ضاع����د 
يف ج����ذب ال�ضتثم����ارات الدولي����ة اجلديدة، موؤك����ًدا اأن 
ا�ضتدامة املجتمعات الع�رشية والقت�ضاديات احلديثة 
يعتم����د ب�ضورة كبرة على ال�ضتخ����دام الأمثل للطاقة، 
ًه����ا اإل����ى اأن تر�ضي����د ا�ضتهاك الطاق����ة وا�ضتخدام  منونّ
م�ضادر الطاقة املتجددة امل�ضتدامة يعترب من العوامل 

الرئي�ضة لتحقيق م�ضتقبل م�ضتدام.

• وزير الإ�ضكان جمتمعا مع رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لديار املحرق	

املنامة - وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: �رشح وكيل الوزارة ل�ضوؤون 
البلديات يف وزارة الأ�ضغ���ال و�ضوؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين نبيل اأبو الفت���ح باأنه بناًء 
علـــى توجيهـــات احلكومة ملتابعـــة الحتياجات 
اخلدمي���ة والتطويري���ة لاأ�ض���واق املركزي���ة يف 
امللك���ة، فاإن���ه مت الب���دء يف و�ض���ع الت�ضامي���م 
الأولي���ة لتطوير �ضوق جدحف����س نظًرا لأهميته 
التجاري���ة يف املنطق���ة، وم���ن املوؤم���ل البدء يف 
اأعمال التطوير التي �ضيخ�ضع لها ال�ضوق بداية 

العام القادم.
واأو�ض���ح اأن الأعم���ال التطويري���ة �ضت�ضمل 

تهيئة ال�ضوق ب�ضكل يتما�ضى مع منط الأ�ضواق 
احلديثة ويلبي احتياجات املرتادين من ال�ضلع 
الغذائية، وتوف���ر مواقف لل�ضيارات بالإ�ضافة 
اإل���ى اإع���ادة تاأهي���ل جذري���ة للبني���ة التحتي���ة 
وحتديثه���ا باأف�ضل التقنيات، واأف���اد باأنه يتم 
درا�ضة ا�ضتماك اأحد العقارات املحاذية ل�ضوق 
جدحف����س من اأج���ل ا�ضتغاله���ا ملواقف تخدم 

املرتادين.
����رشح بذلك يف زيارة ميداني���ة قام بها اإلى 
�ض���وق جد حف����س �ضب���اح اأم�س، ورافق���ه فيها 
مدي���ر عام اأمانة العا�ضمة ال�ضيخ حممد بن اأحمد 

اآل خليفة، وعدد من امل�ضوؤولني بالأمانة.

اجلنبية – املحافظ���ة ال�ضمالية: ا�ضتعر�س 
املجل�س التن�ضيقي برئا�ض���ة علي الع�ضفور يف 
اجتماعه اأم����س امل�ضاريع الإ�ضكانية باملحافظة، 
حيث �ضمل ال�ضتعرا�س �ضر العمل يف م�ضاريع: 
�ضلماب���اد، مدين���ة حمد )جمم���ع 1210(، اجل�رشة 
الإ�ضكاين، بوري، الهملة بالإ�ضافة اإلى املدينة 

ال�ضمالية وم�رشوع الرملي.
وزاد قوله: “الطاقة ال�ضتيعابية مل�رشوعي 

املدين���ة ال�ضمالي���ة والرمل���ي تف���ي مبتطلبات 
امل�ضتحقني م���ن اأبناء املحافظ���ة”، م�ضًرا اإلى 
اأن املتابع���ة احلثيث���ة م���ن جان���ب املحافظة يف 
الفرتة الأخرة م���ع امل�ضوؤولني بوزارة الإ�ضكان 
اأ�ضف���رت عن قبول قوائم امل�ضتحقني من قرية 
عايل حتى العام 2000، وجتري درا�ضة اإمكانية 
قبول قوائم اأخرى من اأهايل عايل ملا فوق العام 

.2000

املنام����ة - حمافظ����ة العا�ضم����ة: ا�ضتعر�����س 
املجل�����س التن�ضيق����ي ملحافظة العا�ضم����ة تقريًرا 
ع����ن اأب����رز الحتياج����ات الت����ي مت ر�ضده����ا خ����ال 
الزيارة امليدانية للجنة الأحوال العامة باملحافظة 
ملنطق����ة ال�ضاحلي����ة ت�ضمن بح����ث اإم����كان اإقامة 
م�ضاري����ع اإ�ضكانية لأه����ايل ال�ضاحلية، وتخ�ضي�س 

بع�س الأرا�ضي لإقامة مرافق عامة تخدم الأهايل
جاء ذل����ك، ل����دى تروؤ�����س حماف����ظ العا�ضمة 
ال�ضي����خ ه�ضام بن عبدالرحم����ن اآل خليفة الجتماع 
الثام����ن للمجل�����س للعام 2017 يف دورت����ه الثانية 

بح�ض����ور ممثلني ع����ن اجلهات الأمني����ة واخلدمية 
احلكومية وم�ضوؤولني باملحافظة.

واأو�ض����ى املجل�س بالقيام بحم����ات تفتي�س 
واإزالة احل����وط والور�س غ����ر املرخ�ضة يف منطقة 
املتعلق����ة  املو�ضوع����ات  وحتوي����ل  ال�ضاحلي����ة، 
بدرا�ض����ة تنظيم توقي����ت الإ�ض����ارة املرورية على 
�ض����ارع ال�ضي����خ �ضلم����ان الرئي�����س ومن����ع دخ����ول 
ال�ضاحنات الثقيلة اإلى الأحياء ال�ضكنية اإلى اللجنة 
الأمني����ة باملحافظ����ة للمتابع����ة م����ع الإدارة العامة 

للمرور.

كاميرات مراقبة بالمدارس
يف ات�ض����ال هاتف����ي تلقيته قبل اأي����ام، �ضكت يل ولية اأم����ر بتعر�س ابنه����ا – بال�ضف الأول - 
لل�رشب من قبل ثاثة طاب، مو�ضحة باأنه وبعد ت�ضجيل حم�رش بالواقعة لدى امل�رشفة باملدر�ضة، مل 

ي�ضتطع الطفل التعرف على املعتدين، لكنه و�ضفهم باأنهم من الطاب الكبار.
واأعادت يل هذه الواقعة املوؤ�ضفة، وامل�ضتفزة لأولياء الأمور، واملعطلة ليومياتهم، ولأعمالهم، 
وهو يلهثون يف دهاليز هذه املدر�ضة، وتلك، حماولني وقف تكرارها، با جدوى، وباأغلب الأحيان.

وتنفر العت����داءات اجل�ضدية واللفظية التي يتعر�س لها طلب����ة املدار�س، خ�ضو�ضاً باملراحل 
البتدائية، اأولياء الأمور من اإحلاق اأبنائهم مبدار�س احلكومة، وتدفعهم ق�رشاً للتوجه نحو املدار�س 

اخلا�ضة، والتي حتملهم اأعباء مالية ل ح�رش لها، هم يف غنى عنها.
ويف الوقت الذي تقوم به الدولة م�ضكورة بعمل الكثر، لتطوير املدار�س احلكومية، من تعاقد 
مكل����ف مع املدر�ضني العرب والأجان����ب، وبناء املدار�س احلديثة، و�ضخ امل����وارد املالية ال�ضخمة؛ 
لتعزي����ز خمرج����ات التعليم، وحت�ضني ج����ودة املناهج، تف�ض����د مثل هذه العت����داءات املتكررة على 

الطلبه كل هذه اجلهود، وتزج بها لتذوى مع اأدراج الرياح.
واقرتح����ت ولية الأمر اأعاه، باأن تتجه وزارة الرتبية والتعلي����م خال ال�ضنوات القليلة املقبلة، 
وم����ع حت�ضن الأو�ض����اع القت�ضادية للبل����د لأن تزود ال�ضف����وف، وال�ضالت الريا�ضي����ة، واملمرات، 
وقاع����ات املطاعم، بكل مدار�س احلكوم����ة، باأنظمة كامرات مراقبة متط����ورة، يتم الرجوع لها عند 

ال�رشورة.
و�ضيمثل هذا النظام الرقاب����ي، والذي اأراه جديرا بالهتمام، حماية وقائية للطاب والطالبات 
م����ن العتداءات اجل�ضدية واللفظية، يقابلها حماية للمدر�س نف�ضه من الفرتاءات والفربكات التي 

قد يدعيها اأي طالب بحقهم.
واآم����ل من امل�ضوؤولني بوزارة الرتبية والتعليم النظر بذلك بعني العتبار واجلدية، فامل�ضلحة 

واحدة، وامل�ضر م�ضرتك.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

مروة خمي�ص

• عبداحل�سني مريزا	

احلكومة ت�رشف 500 مليون دينار على القطاع ال�سحي �سنويا 
“موؤمتر  املنامة” ي�ضهد عقد �ضفقات وي�ضتقطب 300 طبيب وم�ضتثمر... حممد بن عبداهلل:

بدور املالكي من املنامة

ك�ض����ف رئي�����س املجل�س الأعل����ى لل�ضح����ة الفريق 
طبي����ب ال�ضي����خ حمم����د ب����ن عب����داهلل اآل خليفة ع����ن اأن 
احلكوم����ة البحريني����ة ت�����رشف ميزانية ت�ض����ل من 480 
����ا لتغطية نفقات القطاع  اإلى 500 مليون دينار �ضنويًّ
ال�ضح����ي، مبيًن����ا اأن هذا ي�ضم����ل املوؤ�ض�ض����ات ال�ضحية 

الر�ضمية فقط يف البحرين.
وقال رئي�����س املجل�س الأعلى لل�ضح����ة اإن تطبيق 
قان����ون ال�ضمان ال�ضحي �ضينطل����ق نهاية 2019 اأو مع 
بداية العام 2020، م�ضًرا اإلى اأن هذا القانون �ضيكون 

جالًبا وداعًما لا�ضتثمارات ال�ضحية يف البحرين.
جاء ذل����ك، يف الكلمة التي األقاه����ا رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�ضح����ة يف املوؤمتر ال�ضنوي الث����اين لا�ضتثمار 
اأم�����س بفن����دق  وال�ضح����ة، ال����ذي انطلق����ت فعاليات����ه 
انرتكونتيننت����ال الريجين�ضي حت����ت رعايته، ومب�ضاركة 
املعار�����س  �ض����وؤون  يف  اخلب����ر  التنفي����ذي  الرئي�����س 
واملوؤمترات ملوؤ�ض�ضة فر�ضت تارجيت يو�ضف �ضلمان 
ورئي�����س هيئ����ة تنظيم امله����ن الطبية م����رمي اجلاهمة 
ورئي�����س مكت����ب الرتوي����ج وال�ضتثم����ار والتكنولوجيا 
مبنظم����ة الأم����م املتح����دة للتنمي����ة ال�ضناعي����ة ها�ض����م 
�ضليم����ان واخت�ضا�ضي����ة يف جم����ال الإدارة والتخطي����ط 
ال�ضح����ي مرمي �ضلمان ومدي����ر اأول لل�رشكات واخلدمات 

ال�ضت�ضارية ملوؤ�ض�ضة متكني عا�ضم حماد. 
وذك����ر رئي�����س املجل�����س الأعل����ى لل�ضح����ة اأن هذا 
املوؤمت����ر يعد من اأهم املب����ادرات لتحفيز ال�ضتثمار يف 

القطاع ال�ضحي.

بدوره����ا، ا�ضتعر�ض����ت الرئي�س التنفي����ذي لهيئة 
تنظي����م امله����ن واخلدم����ات الطبي����ة م����رمي اجلاهم����ة 
اآلي����ات عم����ل الهيئ����ة ودعمه����ا لا�ضتثم����ار ال�ضحي يف 
مملك����ة البحرين، موؤك����دة دورها يف دع����م امل�ضتثمرين 
لإقام����ة م�ضاريع �ضحية �ضم����ن معاير تفر�ضها الهيئة 
لتاأكي����د اجل����ودة يف اخلدم����ات ال�ضحي����ة املقدم����ة يف 
البحري����ن، موؤك����دة اأن الهيئ����ة هي جه����ة �ضديقة لكل 
ال�ضتثم����ارات واأن البحري����ن بيئة خ�ضب����ة لاإقامة مثل 
ه����ذه ال�ضتثمارات، مو�ضحة اأن وج����ود الهيئة من اأجل 

م�ضاعدة امل�ضتثمرين لإقامة امل�ضاريع ال�ضحية.
م����ن جانب����ه، اأ�ض����ار يو�ض����ف �ضلم����ان اأن����ه مت عقد 
6 جل�ض����ات عل����ى م����دى 3 �ضاع����ات ت�ضته����دف اأهمية 
ال�ضتثم����ار وتنمي����ة العاق����ات القت�ضادي����ة يف مملكة 
البحرين واأهمية ال�ضتثم����ار يف جمال ال�ضحة بالإ�ضافة 
اإل����ى ال�ضم����ان ال�ضحي مبملك����ة البحري����ن. واأ�ضاف اأن 

معار�����س البحري����ن الدولي����ة �ضوف تقي����م لأول مرة يف 
مملكة البحرين جتمع 6 معار�س متخ�ض�ضة يف اآن واحد، 
ت�ضهد م�ضاركة اأكرث من 150 �رشكة حملية ودولية حتى 
الآن، لعر�س اأحدث املنتج����ات واخلدمات، حيث ميكن 
للح�ضور ال�ضتفادة من لق����اء �رشكات رائدة يف جمالت 
امل�ضاري����ع الطبي����ة الك����ربى وامل�ضت�ضفي����ات واملراكز 
الطبي����ة بالإ�ضاف����ة اإلى �����رشكات الديك����ور والعقارات 
واأ�ضه����ر ماركات العط����ور والأزياء عل����ى م�ضاحة عر�س 
تقــــدر بـ 8000 مرت مرب����ع، ت�ضتم����ر اأن�ضطتها حتى 14 
ينايــــر 2018 مبركز البحرين ال����دويل للمعار�س. وقال 
اإن املوؤمتر ا�ستقطــــب 300 طبيب وم�ضتثمر من داخل 
مملكة البحرين بالإ�ضافة اإلى كبار ال�ضخ�ضيات والزوار 
من ال����دول ال�ضقيق����ة وخمتلف دول الع����امل ملا يوفره 
املوؤمت����ر م����ن عق����د �ضفق����ات ا�ضتثماري����ة ومناق�ضات 

متعلقة باملجال ال�ضحي وال�ضتثماري.

• رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة يح�رش املوؤمتر ال�ضنوي لا�ضتثمار وال�ضحة	
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موظفو “الكول سنتر”... اهلل بالخير!
ال يوجد �سيء اأ�سواأ ميكن اأن يجربه زبون مت�سل اأكرث من اأن ي�ستمع لهذه العبارة الفارغة 
“ه���ل متان���ع لو انتظ���رت للحظات على اخل���ط؟”. هذه العب���ارة موؤ�رش خطري عل���ى اأن الرد على 

مكاملتك �سي�ستغرق وقتا اأكرث من املتوقع.
ينتظر امل�سكني على اخلط ملدد ت�سل اأحيانا اإلى اأكرث من 5 دقائق وبعد اأن ي�سفق عليك 
ط���ول االنتظار وتبداأ يف �رشد م�سكلت���ك/ مالحظتك يجيب عليك موظف الكول �سنرت ب�سكل اآيل 
وب���رودة اأع�س���اب “اآ�سفني، ما نق���در ن�سوي لك �سي”... هل متازحني؟ م���اذا عن الوقت الذي 
اأهدرته منتظرا على الهاتف حتى “مّنلت” مفا�سلي و�سعرت مبع�سمي ينف�سخ من يدي ل�سدة 

االنتظار؟!
اإذا كان موظ���ف يعم���ل يف الك���ول �سن���رت - وه���و واجهة حمل اأي���ة �رشكة تن�س���د االحتفاظ 
بعمالئها - ال ميلك �سطوة متكنه من حل م�سكالت الزبون، فمن بربك عنده احلل؟ وطاملا كانت 
�سالحيات ه���ذه املوظف حمدودة باإلقاء التحية فقط واال�سرت�س���ال يف توجيه اأ�سئلة �سخ�سية 
ممل���ة من قبيل “ا�سمك باخل���ري، عنوانك”، فما اجلدوى من توظيفهم واإره���اق ميزانية ال�رشكة 

من غري عائد؟
ا�ستك���ى يل اأحدهم، وهو يعمل يف وظيفة الكول �سن���رت يف �رشكة ات�ساالت حملية مرموقة، 
قب���ل اأ�سابيع، من ع���راك كالمي ن�سب بينه وب���ني اأحد العمالء وو�سلت الق�سي���ة اإلى املحاكم. 

عجيب! فبدال من اأن نك�سب ود الزبون ونداري بخاطره جنره اإلى ال�سجون؟
وال�سبب ب�سيط جدا، فهذه النوعية من ال�رشكات ال تويل العمالء القدر الكايف من االهتمام، 

لكنها تتهافت فقط نحو ك�سب املزيد من املال حتى لو كان على ح�ساب كرامة العميل.
خال�سة احلديث، اأن باالإمكان تفادي كل هذه امل�ساكل عر منح موظفي واجهات ال�رشكات 
املزي���د من ال�سالحيات والنفوذ وبالت���ايل اال�ستمرار يف ك�سب ثقة العميل وحتقيق املزيد من 

االأرباح.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

“ اجلعفرية”:  الت�رصيحات االنتخابية مرفو�ضة 

36 % ن�ضبة ال�ضلح يف الق�ضايا الزوجية العام 2016

امللك و�ضع البحرين يف قلب خارطة احلداثة والت�ضامح 
القاهرة واملنامة حتكمهما الو�سطية واالعتدال... احلواج ل� “االأهرام”:

املنام����ة - اجلامعة االأهلية: نّوه الرئي�س املوؤ�س�س 
للجامعة االأهلية ورئي�س جمل�س اأمنائها عبداهلل احلواج 
بامل�رشوع االإ�سالحي جلاللة امللك، والذي جتاوز االإ�سالح 
يف اأبعاده ال�سيا�سة اإل����ى و�سع مملكة البحرين يف قلب 
خارط����ة احلداثة والتنوع والقب����ول باالآخر. وذكر يف لقاء 
فك����ري حر الم�س الق�سايا العربي����ة ال�ساخنة اأجرته معه 
جري����دة “االأه����رام” امل�رشية ون�رشته يف عدده����ا الثالثاء 
املن�رشم اأن هذا امل�رشوع الذي قاده جاللة امللك بنف�سه 
ج����اء متقدًما بجمي����ع املقايي�س التاريخي����ة واالإن�سانية، 
من حيث اإن����ه جاء من قمة اله����رم ال�سيا�سي ولي�س من 
قاعدت����ه ال�سعبية، لكن القواعد ال�سعبية قامت بدورها 
الفاع����ل والتف����ت حوله، واأ�سبح امل�رشوع ج����زًءا ال يتجزاأ 
م����ن االأفق الدميقراطي والوعاء احليوي الذي تنمو فيه 

االأفكار املتقدمة وامل�ساريع اخلالقة يف البحرين.

التعاطي بروية مع أزمة قطر
واأكد احلواج حكمة وروية قيادات الدول ال�سقيقة 
االأرب����ع يف تعاطيه����م م����ع االأزم����ة القطرية، �س����واء على 
�سعيد الف�سل بني اأخطاء ال�سلطات القطرية من جهة، 
وال�سع����ب القط����ري ال�سقي����ق الذي تربطنا ب����ه و�سائج 

قربى ولغة ودين وحدود ومعامالت وم�ساهرات.
واأ�س����ار اإلى اأن غاي����ة املوقف احلكي����م من الدول 
ال�سقيق����ة �س����ون م����ا تبقى م����ن اأم����ن عرب����ي والتزاًما 
مبعاهدة الدفاع العربي امل�سرتك، وحتى ال تفيق االأمة 
العربي����ة يوًما وجتد نف�سها اأمام ان�سداد �سيا�سي كامل 
م����ع ال�سقيق القط����ري. كما اأ�س����اد يف اللق����اء بامل�رشوع 
االإ�سالحي جلاللة امللك والذي و�سع مملكة البحرين يف 

قلب خارطة احلداثة والتنوع والقبول باالآخر.

تقدم المشروع اإلصالحي
وذك����ر اأن ه����ذا امل�رشوع ال����ذي قاده جالل����ة امللك 
بنف�س����ه ج����اء متقدًم����ا بجمي����ع املقايي�����س التاريخي����ة 
واالإن�ساني����ة من حيث اإنه جاء م����ن قمة الهرم ال�سيا�سي 
ولي�����س م����ن قاعدته ال�سعبي����ة، لكن القواع����د ال�سعبية 
قام����ت بدوره����ا الفاع����ل والتف����ت حول����ه، واأ�سبح هذا 
امل�رشوع ج����زًءا ال يتجزاأ من االأف����ق الدميقراطي والوعاء 

احليوي ال����ذي تنمو فيه االأف����كار املتقدمة وامل�ساريع 
اخلالقة يف مملكة البحرين.

ويف ال�ساأن املت�سل بالعالقات البحرينية امل�رشية، 
اأ�س����ار احلواج اإلى وج����ود طبيعة م�سرتك����ة تربط اأر�س 
الكنان����ة باأر�س اخلل����ود، فالقيادت����ان و�سعباهما على 
اأعل����ى درجات التالح����م والتفاهم والتع����اون امل�سرتك 
اإزاء التحديات الت����ي ترتب�س باالأمة واملنعطفات التي 
متر بها، الأ�سباب متعددة، من بينها اأن النفط مل يحكم 
اقت�ساد اأي من البلدين حيث اإن ثروة كل منهما تنح�رش 

يف الب�رش ولي�س يف الرثوات النا�سبة رغم تاأثريها.
واأ�سار اإلى اأن البحري����ن وم�رش نافذتان تنويريتان 
يف العامل العربي، فالبحرين يف اأق�سى ال�رشق وبالتحديد 
يف املدخل البحري م����ن اخلليج العربي وم�رش يف املركز 
املح����وري املطل عل����ى اأوروبا واملنطلق م����ن اأفريقيا، 
واملمت����د نح����و الق����ارة االآ�سيوي����ة، هنا لعب����ت عبقرية 
ا يف  اجلغرافي����ا اإل����ى جانب عبقري����ة االإن�س����ان دوًرا مهمًّ
ر�سم ذل����ك الت�سابه ورمبا التطابق ب����ني ال�سخ�سيتني 

البحرينية وامل�رشية.

محاربة اإلرهاب بالتعليم
وق����ّرر احل����واج يف اللق����اء اأن االرتق����اء بالتعلي����م 

وجتوي����ده يف عاملنا العرب����ي الطريق املثل����ي ملحاربة 
االإره����اب واإبع����اد �سبحه ع����ن �سبابنا، م�س����دًدا على اأن 
جتاهل ج����ودة التعليم، اأحد املحف����زات االأ�سا�سية على 
تف�س����ي التط����رف ال����ذي يقود اإل����ى االإره����اب وانت�سار 
الفو�س����ى التي ه����ي اأي�ًس����ا مفرخ����ة لكراهي����ة الدولة 
املدني����ة احلديثة وحماولة ل�رشب فك����رة املوؤ�س�سية يف 
ال�سمي����م. وتناول اللقاء ا�ست�رشاف����ات امل�ستقبل اجتاه 
ال�����رشاع العربي االإ�رشائيلي، واأولوية اأمن الوطن العربي 
يف املوقف امل�سوؤول لل����دول العربية االأربع اجتاه عدد 

من ال�سيا�سات القطرية يف املنطقة.
كم����ا وبحث اللقاء جرائم حكوم����ة ميامنار وت�سجيع 
التع����اون االقت�س����ادي امل�س����رتك ب����ني دول اخللي����ج 
وجمهوري����ة م�����رش العربي����ة، وم�ساركة اجلامع����ة االأهلية 
الفاعلة يف حملة “وح�ستونا” الإحياء العالقات ال�سياحية 
ب����ني اخلليجي����ني وجمهورية م�����رش العربي����ة ال�سقيقة، 
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١٥قضايا

وأرقام

ت
ءا

صا
ح

�ŸËdA� cOHM�� tOM� �«—UOK إ

dO�u�Q� —œUAM�« �«d�� �UF�u�

 Í—U���« ‰œU���« r�� Ë—u� ÊuOK�

v�UG�d��« ÍdB*«

 pM��« �UL�U�� WLO� tOM� —UOK�

¡U�dNJ�« ÷Ëd� v� ÈœUB��ô«
31942,2

١٩  ≠ �Âd;« s  ≠ ١٤٣٩ هـ?١٠ ≠   √�dÐu² ≠ ٢٠١٧ م الثالثاء

 5¹—u��« iFÐ fÝ√ oKDM*« «c¼ s�Ë ¨åŸ«d²šô« Â√ WłU(«ò qO� ÎU1b�

 rN� «uM¹eO�Ë ¨cO�ö²�«Ë dÝ_« vKŽ WÐdG�« ¡VŽ nOH�²� ¨…d¼UI�UÐ åW¹“«u�ò ”—«b�

 «u�dŠ s¹c�« —UGB�« rNzUMÐ_Ë rN� «uKŠ ÁuKF−¹Ë ¨rNOKŽ »d(« t²{d� « Îd� U ÎF�«Ë

ÆrOKF²�« u¼Ë W�uHD�« ‚uIŠ j�Ð√ s�

 rOKF²�« VO�UÝ_ WHK²�� Ã–U/ UNðU³Mł 5Ð rCð …d¼UI�« Ê√ s� ržd�« vKŽ

 ¨WO�½d� ¨WO½UD¹dÐ ¨WOJ¹d�√ rOKFð W�uEM� o³Dð ”—«b� UNOH� ¨r�UF�« ‰uŠ …dA²M*«

 v� ¨rNÐ W�Uš ”—«b� ¡UA½≈ …dz«œ dB� v� ÊuÐd²G*« »dF�« qšœ «dOš√Ë ¨WO½U*√

ÆÈdB*« rOKF²�« »uKÝ√ v� —UNB½ô« ÂbF� W�ËU×�

مدارس تعليم موازية
 5¹—u�K� WO½UJÝ W�U¦� UNÐ v²�« s�U�_« v� åW¹“«u*«ò W¹—u��« ”—«b*« QAMð

 …d¼UI�« WM¹b� UNM�Ë …b¹b'« Êb??*« v� UN³Kž√ eJðdð v²�«Ë ¨dB� v� 5Ðd²G*«

 s� WzU*« v� ∑∞ u×½ UNÐ błu¹ dÐu²�√ ∂ WM¹b� Ê√ dOž ¨—u³F�« WM¹b�Ë ¨…b¹b'«

 iF³�«Ë åWO½U−�ò UNCFÐ ¨WHK²�� s�U�√ v� W¹—uÝ WÝ—b� ±≥ UNÐ p�c�Ë ¨5¹—u��«

 ÆÈœU� qÐUI0 dšü«

 ÂUŽ v� …dOG� …dJH� �√bÐ ¨dÐu²�√ s� ”œU��« WM¹b� v� ”—«b*« pKð ÈbŠ≈

 ¨�«uMÝ fLš cM� …d¼UI�« v� rOI� È—uÝ v½b� ”bMN� s� W¹œd� …—œU³0 ≤∞±≥

ÆqC�√ lL²−� ¡UMÐ v� t²OL¼√Ë rKF�« WOÝbIÐ s�R¹

 v� U¼dI� v�≈ UMKI²½« ¨UNzUA½ù XŽœ v²�« »U³Ý_«Ë WÝ—b*« qLŽ WFO³Þ W�dF*Ë

 …—ËU−*UÐ WMzUJ�« å±≥¥∞ öO�ò ÂU�√ l{u�« ÊU� ¨UŠU³� nBM�«Ë WFÐU��« WŽU��«

 ô≈ v¼ U�Ë ¨U� bŠ v�≈ UÎzœU¼ ¨dÐu²�√ s� ”œU��« WM¹b� v� ‰Ë_« v(UÐ WFÐU��«

 �«—UO��« ÂËb� V³�Ð ¨q×M�« WOKš t³A¹ U� v�≈ WIDM*« X�u% v²Š ¨WKOK� �UE(

 å�dOAOðò «bŠu� U¹“ ÊËbðd¹ rNFOLł ¨UÎ³¹dIð XO�u²�« �«– v� cO�ö²�« qIMð v²�«

ÆœuÝ√ åÊuKDMÐòË ¨WÝ—b*« åułu�ò —UFý tOKŽ l³Þ dLŠ√

 q�Ë ¨«ËdCŠ b� cO�ö²�« VKž√ ÊU� ¨U ÎŠU³� WM�U¦�« v�≈ WŽU��« XK�Ë U�bMŽ

 UNO� fO� WÝ—b*« Ê√ UM¼U³²½« XH�Ë ¨tÐ ’U)« vÝ«—b�« qBH�« v�≈ V¼– cOLKð

 V�UD�« qšb¹ UM¼ sJ�Ë ¨W¹dB*« ”—«b*« v� tOKŽ ·—UF²*« q¦� åÕU³BK� —uÐUÞò

 åöOH�«ò qšb� v�≈ X�bIð U�bMŽ Æ…dýU³� vÝ«—b�« qBH�« v�≈ WÝ—b*« »UÐ s�

  ¨WÝ—b� tÐ —UIF�« «c¼ Ê√ v�≈ dOAð W²�ô È√ œułË ÂbŽ XEŠô ¨oÐ«uÞ ¥ s� W½uJ*«

 �«—UO��« ÁbOÐ d²�œ v� q−�¹ ¨œuL×� vŽb¹ vM¹dAŽ È—uÝ »Uý nI¹ ÊU�

 ¨WOH×B�« v²¹u¼ sŽ t� XHA� ¨dC×¹ r� s�Ë vð√ s� W�dF* »öD�« dC% v²�«

 Ác¼ Ê√ UÎO�U½ ¨—c(UÐ ·uH×� VOŠdð UN³IŽ√ ¨„U³ð—« �U�öŽ tNłË vKŽ �dNE�

 sL¦½Ë rEF½ UM½QÐ tŽUM�≈ «b¼Uł X�ËUŠ ¨å5¹—u�K� vLOKFð e�d� «c¼ò ∫özU� ¨WÝ—b�

 ÆÁb{ fO�Ë tF� s×½Ë ¨vÐU−¹ù« —Ëb�« «c¼

 ¨åqFH�UÐ WÝ—b� dI� UM¼ò ‰U�Ë ¨tNłË uKFð W�U�²Ðô« �√bÐ ¨�ôËU×� …bŽ bFÐË

 —ULŽò d²�*« WÝ—b*« d¹b� dOž ÂöŽù« qzUÝË l� Y¹b(UÐ nKJ� UM� bŠ√ ô sJ�Ë

 dFAð ¨WO�Ozd�« WÐ«u³�« s� ‰ušb�« bMŽË ¨t³²J� …d¹b� v�≈ vK¹u×²Ð ÂU�Ë ¨åv�uB�«

 ¨Êu¹—uÝ qš«b�UÐ s� lOLłË ¨WHK²�� Áułu�«Ë WGK�U� ¨…d¼UI�« fO�Ë oA�œ v� p½Q�Ë

Æ�ULKF*«Ë ÊuLKF*« l³D�UÐË ¨W�UEM�« ‰ULFÐ «—Ëd� ¨‰U³I²Ýô« vHþu� s� «¡bÐ

 ¨TA�« iFÐ UN�ö� v� WEH×²� X½U� ¨WÝ—b*« fÝR� V²J� …d¹b� l� X�Kł

 W¹œU(« WŽU��« ¨v�U²�« ÂuO�« v� åd¹b*«ò l� WKÐUILK� bŽu� b¹b% v�≈ UMK�uð sJ�Ë

ÆU ÎŠU³� nB½Ë …dAŽ

لقاء مؤسس المدرسة
 ¨dNE*« oO½√ åvMOFÐ—«ò qł— vMK³I²Ý« ¨œb;« bŽu*« v�  WÝ—b*« v�≈ X³¼–

 WÝ—b*« fÝRL� ¨ÂUEM�«Ë W�b�« tŁUŁ√ s� Ëb³¹ ¨‰Ë_« —Ëb�UÐ V²J� v�≈ UMKšœË

 «bOF� qLŽË ¨WO½b*« WÝbMN�« ”u¹—u�UJÐ vKŽ q�UŠ ¨v�uB�« —ULŽ ”bMN*«

ÆWOLOKF²�« W�uEM*« vKŽ U Î³¹dž Ë√ ÎöOšœ fO� u¼Ë Î̈U�UŽ ±μ s� d¦�_ ÂUA�« �UF�U−Ð

 XO�u²�« «c¼ vH� ¨≤∞±≥ ÂUŽ nB²M� v� …dJH�« �√bÐ ¨åÂ«d¼_«ò ?� v�uB�« ‰U�

 W¹uIð �UŽuL−� rN� vDF½Ë ¨5¹—u��« Ê«dO'« ¡UMÐ√Ë U½¡UMÐ√ lL$ v²łË“Ë U½√ XM�

 ¨¡U¹eOH�«Ë �UO{U¹d�« f¹—bð bOł√ WÝbMNK� v²Ý«—œ WFO³DÐ U½Q� ¨UÎM�eM� v� WOÝ«—œ

 W½UCŠò ¡UA½SÐ UML� cO�ö²�« œbŽ …œU¹“ l�Ë ¨WOÐdF�«Ë WO³Mł_« �UGK�« bO& v²łË“Ë

Æ‰UHÞ_« q� »UFO²Ý« r²O� å…dOG�

 v� 5LOI*« 5¹—u��« ◊UÝË√ v� dA²M¹ d�_« «c¼ √bÐ X�u�« —Ëd� l� ò ¨·U{√Ë

 ¨WOŽULł �U�Kł bIF½ U½√bÐË ¨rNM� dO³� œbŽ l� XKÐUIðË ¨dÐu²�√ s� ”œU��« WM¹b�

 5¹dB*« l� 5¹—u��« cO�ö²�« ÂU−�½« ÂbŽ v� e�d²ð �UEŠö*« VKž√ X½U�Ë

 UNÐ ÕdA¹ v²�« W¹dB*« åW−NK�«ò ?� rNÐUFO²Ý« ÂbŽË ¨UNO� ÊuÝ—b¹ v²�« ”—«b*UÐ

ÆåÈdB*« ”—b*«

 WÝ—b� Ë√ UOLOKFð «e�d� fÝR¹ t²KFł »U³Ý_« Ác¼ Ê√ sŽ WÝ—b*« d¹b� nA�Ë

 ¨dÐu²�√ s� ”œU��« WM¹b� v� 5LOI*« 5¹—u��« »öD�« lOLł q³I²�ð åW¹“«u�ò

 ÂU� ≤∞±¥ vÝ«—b�« ÂUF�« W¹«bÐ »d� l�Ë ¨W¹dB� ”—«b� v� qFH�UÐ 5K−�*«Ë

 ¨WÝ—b� ¡UA½≈ ŸËdA* W¹«bÐ ÊuJ²� ¨oÐ«uÞ WFÐ—√ s� W½uJ� åöO�ò —UIŽ —U−¾²ÝUÐ

 …d²� bFÐË ¨…dýU³� WKÐUI*« WN'« v� dš√ «—UIŽ dłQ²Ý« »öD�« œbŽ œ«“ U�bMŽË

 WOz«b²Ðô« 5²KŠdLK� v½U¦�«Ë ¨‰UHÞ_« ÷U¹— WKŠd* ‰Ë_« ¨ÊU³� WŁöŁ t¹b� `³�√ WOM�“

ÆW¹u½U¦K� Y�U¦�«Ë ¨W¹œ«bŽù«Ë

 WÝ—b*« v�≈ V¼c¹Ë ¨Ÿu³Ý_« v� ÂU¹√ μ W¹—u��« WÝ—b*« v�≈ V�UD�« dC×¹ 

 WÝ—b*« …—«œ≈ 5Ð oO�M²�UÐ r²¹ ÂUEM�« «c¼Ë ¨—uCŠ �U³ŁS� jI� «bŠ«Ë U Î�u¹ W¹dB*«

ÆdÐu²�√ WM¹b� v� Êu¹—u��« »öD�« UNÐ q−�*« ”—«b*« q�Ë W¹—u��«

مناهج مصرية بأسلوب سورى
 ÈœR¹ È—u��« V�UD�«Ë ¨W¹dB*« Z¼UM*« UNð«– v¼ ”—bð v²�« Z¼UM*« Ê√ b�R¹Ë

 —Ëœ sJ�Ë ¨…bL²F� tðœUNý ÊuJð v²Š ¨W¹dB*« WÝ—b*« v� r�UF�« dš¬ �U½U×²�ô«

 sŽ ÈuMF*« nOH�²�«Ë ¨W¹dB*« ‰uBH�« ”bJð qOKI²� W�ËU×� u¼ W¹—u��« WÝ—b*«

 WÝ—b*« d¹b� dJM¹ r� ÆrOKF²�« v� rNIŠ s� »d(« rN²�dŠ s¹c�« 5¹—u��« cO�ö²�«

 p�– —d³¹ sJ�Ë ¨cO�ö²�« —u�√ ¡UO�Ë√ s� W¹uMÝ WO�U� m�U³� qOB×²Ð t�UO� W¹—u��«

 v�Ë qJ� ¨r¼ƒUMÐ√ tO� ”—b¹ Èc�« ÊUJ*« eON&Ë fOÝQð v� rNM� WL¼U�� WÐU¦0 t½QÐ

 ¨lOL'« vKŽ o³D¹ XÐUŁ v�U� mK³� błu¹ ôË ¨W¹œU*« t²�UŠ V�Š �U�ËdB� l�b¹ d�√

 q−�� WÝ—b*«Ë ÆÈœU*« Ë√ È—UL¦²Ýô« ·bN�« vKŽ uKF¹ WÝ—bLK� ÈuMF*« ·bN�U�

 „UM¼Ë ¨©Èu½UŁË Èœ«bŽ≈Ë vz«b²Ð«Ë ‰UHÞ√ ÷U¹—® 5Ð U� ¨W³�UÞË V�UÞ ≥∞∞ u×½ UNO�

 UÎOzUN½ r¼ƒUHŽ≈ r²¹ ÊËdš¬Ë ¨tOMł ¥μ∞∞ l�b¹ dš¬Ë ¨tOMł ≤μ∞∞ UÎ¹uMÝ l�b¹ V�UÞ

 ÆWO�U*« m�U³*« Ác¼ qL% vKŽ …—œU� dOž W¹œU*« rN�Ëdþ X½U� «–≈ �U�ËdB*« s�

 ‚U¦O� œ«bŽù vJK� d�QÐ UNKOJAð - v²�« UOKF�« WM−K�« uCŽ X½√

øs¹d×³�« v� WM−K�« Ác¼ tÐ X�U� Èc�« U� ÆÆwMÞu�« qLF�«

 bI�Ë  ̈s¹d×³�« WJKL* vMÞu�« qLF�« ‚U¦O� œ«bŽSÐ X�U� WM−K�« Ác¼

 ‚U�¬ v�≈ s¹d×³�« WJKL0 ‰UI²½ô« rJ(« tO�uð bFÐ pK*« W�öł œ«—√

 Ê√Ë W¹—u²Ýœ WJK2 v�≈ œö³�« q¹u% …—Ëd{ ÈQð—« t½√ qÐ lÝË√

 ÕU²H½ô«Ë W�«bF�«Ë W¹d(« �UOC²I� s� ÎUIKDM� rJ(« ÂUE½ ÊuJ¹

 o¹dÞ sŽ VFA�« nz«uÞË �U¾� nK²�� 5Ð g¹UF²�«Ë r�UF�« vKŽ

 v²�« WM−K�« �UO�uð W�U� œUL²Ž« - qFH�UÐË ¨�U�ÝR*« W�Ëœ ÂUO�

 …UO(« …œUŽ≈ ∫vKŽ U¼œuMÐ r¼√ v� XKL²ý« b�Ë ¨UN²¹uCFÐ X�dý

 fOÝQð o¹dÞ sŽ ÎU�UŽ 5Łö¦�« �e¼U½ n�uð …d²� bFÐ v½U*d³�« qLFK�

 s� Î«dýU³� Î«dŠ ÎUÐU�²½« rNÐU�²½« r²¹Ë Î«uCŽ ¥∞ rC¹ vÐUO½ fK−�

 fK−� vL�� X% WOF¹dAð W�dž fOÝQð v�≈ W�U{ùUÐ VFA�«

 ∫ ÎU¦�UŁË  ÆWOÝUO��«  �UOFL'«  fOÝQ²Ð  ÕUL��«  ∫ ÎUO½UŁË  Æ  È—uA�«

 ¡UDŽ≈Ë  ¨WOÝUOÝ  U¹UC�  v�  5Ýu³;«  5OÝUO��«  sŽ  Ã«d???�ô«

 vÝUO��« qLF�« v� qłd�UÐ UNð«ËU��Ë WOÝUO��« UN�uIŠ W�U� …√d*«

 s� UNOKŽ X¹uB²�« bFÐ �UO�u²�« ÁcNÐ qLF�« - b�Ë  v½U*d³�«Ë

 qI½ dO³� vŠö�≈ ŸËdA� W¾O¼ vKŽ Ãd�²� ¨≤∞∞± ÂUŽ VFA�«

 ÎU�U9 ¨ È—UC(« UNNłË U¼dOžË Èdš√ v�≈ WKŠd� s� s¹d×³�«

Ær�UF�«Ë WIDM*« ÂU�√

 ÆÆ�UF�u²�« �“ËU&Ë U¼b�√ ‰UÞ v²�« W¹dDI�« W�“_UÐ √b³½

øUN� W³¹d� W¹UN½ s� q¼

 W�“_« l� vÞUF²�« 5Ð U�d� „UM¼ Ê√ v�≈ t¹uM²�« œË√ ¡bÐ È– ∆œUÐ

 bOFB�« vKŽ vK−²¹ Ê√ sJ1 Èc�« p�–Ë vLÝd�« UN�uNH0 W¹dDI�«

 VFA�«  qE¹  sJ�  ¨`O×�  «c??¼  QDš√  ÈdDI�«  ÂUEM�«  ¨w³FA�«

 WG�Ë vÐd� ZzUýË tÐ UMDÐdð ¨s¹bÐ_« bÐ√ v�≈ ÎUIOIý ÈdDI�«

 s� b??Ðô ÊU??� p�c� ¨�«d??¼U??B??�Ë �ö�UF�Ë œËb??ŠË s??¹œË

 ô v²�« WO�¹—U²�« ozUI(«  ÁcN� sDHð Ê√ W¹dDI�« …œUOI�«

 »√dð Ê√ UN� bÐô ÊU� ¨UNðUON¹bÐ “ËU& Ë√ UNOKŽ eHI�« sJ1

 W¹œuF��«ò WFÐ—_« ¡UIý_« l� oH²ðË ¨qLA�« rKðË ¨ŸbB�«

 q� fO� sJ� ¨¡«uÝ WLK� vKŽ ås¹d×³�«Ë �«—U�ô«Ë dB�Ë

 È√ q¦� p�– v� vK¦� vM9√ p�– rž— ¨t�—b¹ ¡d*« ÁUML²¹ U�

 b$Ë ÂU¹_« s� Âu¹ v� oOH½ ô Ê√Ë ¨W�“_« pKð ¡UN²½« vÐdŽ

 Ê≈ ¨ÍdDI�« oOIA�« l� q�U� vÝUOÝ œ«b�½« ÂU�√ UM�H½√

 u×½ UNÐ l�b�«Ë .“Q²�« sŽ W�_UÐ ÈQM�«Ë  qIF�« �uB� ÂUJ²Šô«

 s�_« Ê√ p�– ¨ WOCI�« pKð v� r�U(« qBH*« `³B¹ b� WK×K(«

 ô oLŽË ¨iF³�« tCFÐ s� √e−²¹ ô ¡eł vÐdF�«Ë v−OK)« v�uI�«

Æv�u�« t³FýË WOMÞu�« tð«œUOIÐ Õu²H� o�√ s� Ád²Ð sJ1

 lO−Að ‰ö??š s�  dB�  l�  s�UC²K�  …—œU??³??0 r²�bIð

 Ác¼ �b�Ë nO� åU½u²AŠËò rÝSÐ X½U� ¨WOÐdF�« WŠUO��«

øUN−zU²½ “dÐ√ v¼ U�Ë øU¼cOHMð —uDð nO�Ë ø…dJH�«

 v¼  W¹dB�  …bOÝ  UNMŽ  W�u¾��  X½U�  WKLŠ  v??¼  åU½u²AŠËò

 ·œUBð ¨»dF�«  ‰ULł WJK� WIÐU�* WLEM*« dB½ ÊUMŠ …—u²�b�«

 Â≤∞±¥ ÂUF�« s� q¹dÐ« dNý v� ZOK)« WIDM� v�≈ «b�Ë œuIð UN½√

 ¨W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*«Ë �«—U�ô« W�Ëœ s¹d×³�« V½Uł v�≈ rCð

 s� «œbŽ rC¹ ÊU� Èc�« b�u�« W�UC²Ý« �—d� WKL(UÐ XLKŽ U�bMŽË

 Ê√ ÂUI*« «c¼ v� vM�dA¹Ë  ̈5¹dB*« 5½UMH�«Ë 5HI¦*«Ë 5O�öŽù«

 UN−zU²½ “dÐ√ s� ÊU� v²�« WKL(« pKð v�u¾�* q¹e'« dJA�« tłË√

 rOEMð UN�OÝQ²Ð X�dý v²�« s¹d×³�« v� WOK¼_« WF�U'« v� UM½√

 �UO�UHðô« Â«dÐ≈Ë dB� …—U¹e� ÎU¹uMÝ ÎUO1œU�√Ë ÎU¹—«œ≈Ë ÎUOÐöÞ Î«b�Ë

 ÊËUF²�« rŽb� WO�öŽù«Ë WO1œU�_« UNðU�ÝR� l� r¼UH²�« �UÐUDšË

ÆWIOIA�« WOÐdF�« dB� W¹—uNLłË s¹d×³�« WJK2 5Ð

 ¡U¹u�_«  »dF�«  ÈËU�ð  W¹uI�«  dB�  Ê≈  ‰uIð  U�  ULz«œ

øW�uI*« ÁcNÐ bBIð «–U� ¨fJF�«Ë

 UNKIŁË ¨w�¹—U²�« UNILŽË vÝUO��« UN½“uÐ dB� Ê≈ YOŠ ÆÆdO¦J�«

 v� XL¼UÝ WOLOK�≈ Î«—«Ëœ√ ÊU�e�« d� vKŽ X³F� ÈdJH�«Ë v½U�½ù«

 WNł«u�Ë  WO×C�Ë  …bzU�  åW½UMJ�«ò  ÊuJ�Ë  ¨  WIDM*«  a¹—Uð  WŽUM�

 a¹—U²�« ÊS� WOMOD�KH�« WOCI�« v¼Ë W¹—u;« W¹dOB*« »dF�« WOCI�

 ÂUI*« v� vMFð v½uONB�« ËbF�« vKŽ W¹dB*« �«—UB²½ô« Ê√ UMLKŽ

 tK�« `LÝ ô WÝUJ²½« W¹√ Ê√Ë ¡UFLł WOÐdF�« W�ú� Î«—UB²½« ‰Ë_«

 UN²³F� v²�« W¹d¹uM²�« —«Ëœ_« sŽ pO¼U½ ¨U¼dÝQÐ W�ú� WÝUJ²½« vMFð

 q�«u²�« —u�ł b� v� ÎUOM�Ë ÎUOLOKFðË ÎUO�UIŁ W¹dB*« WLŽUM�« ÈuI�«

 UM¼ s� ¨tðU½uJ� r¼√ ¡UMÐ v� Êu¹dB*« r¼UÝ Èc�« vÐdF�« qIF�« l�

 d¦�√ vÐdŽ r�UŽ v�≈ ‚öD½ô« lOD²�½ UNzœU³� s�Ë ¨w²�uI� Xłdš

ÆÎ«dOŁQðË ÎUšuLý

 p¹√dÐ  «–U??*  ¨W�Uš  WO�¹—Uð  �U�öŽ  …d¼UI�«Ë  W�UMLK�

ørNH²�«Ë WOLOL(«Ë eOL²�«Ë ¡·b�UÐ �U�öF�« pKð l²L²ð

 5³FA�« ¨œuK)« ÷—QÐ W½UMJ�« ÷—√ jÐdð W�d²A� WFO³Þ „UM¼

 „d²A*«  ÊËUF²�«Ë  r¼UH²�«Ë  rŠö²�«  �U??ł—œ vKŽ√  vKŽ 5ðœUOI�«Ë
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 rNðUBB�ð nK²�0 W¹u½U¦�« v−¹dš lOL' WO�¹—Uð W�d� dO�u²�
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 Y×³�« lO−Að v� WL¼U�LK�Ë ¨Íu½U¦�« rOKF²�« s� 5−¹d)« q� q³I¹

 ·bN�« «cNÐ vHð ô WOÐdF�« �U�uJ×K� WM¼«d�« WO½«eO*« Ê_ vLKF�«

  ̈ÂbI²�« »U²Ž√ vKŽ U½œöÐ lC¹ Ê√ sJ1 Àu×³�« v� —UL¦²Ýô« Ê√Ë
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 Î«dO³� Î«—Ëœ VFK¹ rOKF²�« Ê√ rž— WFł«d²� W�UŠ ¨W¹—e� W�UŠ bO�Q²�UÐ

 ¨  ”UM�«  „uKÝ b¹b% v�Ë ¨UNð«bI²F�  d¹u¦ð  v�  ¨3_« d¹uMð  v�
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 q¼ ¨»U??¼—ô«Ë rOKF²�« …œuł 5Ð åU�ò W�öŽ „UM¼ Ê≈ ‰UI¹
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 …¡UH�Ë rOKF²�« …œu−Ð Î«dO³� ÂUL²¼ô« ÊU� ULK� ¨WO�JŽ W�öŽ ÎUF³Þ

 W�_« X�LG½≈ U�bMŽË ¨»U¼—ô« sŽ …bOFÐ �U�U�*« X½U� ¨tðUłd��

 WOŽ«— �U�ÝR� UM¹b� sJð r�Ë ¨rOKF²�« …œu' UNK¼U& v� WOÐdF�«
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 ÎULz«œ X½U� WKOC� ·ö²šô« ¨¡«u??Ý WLK� vKŽ tF� nK²�½Ë oH²½

 u¼ ‰«“U�Ë ÊU� dEM�« �UNłË v� s¹U³²�«Ë ¨WI¹b� Ê«dO½ v�d� v�
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نقال عن مجلة

• �سورة للخر املن�سور يف “االأهرام”	 • عبداهلل احلواج	

املنام���ة – االأوق���اف اجلعفري���ة:  عّرت 
اإدارة االأوق���اف اجلعفرية ع���ن ا�ستنكارها ملا 
اأثاره بع�س اأع�ساء املجل�س البلدي للمنطقة 
ال�سمالي���ة يف جل�ست���ه يوم االثن���ني املا�سي 
من مغالط���ات واتهامات بالتق�سري والف�ساد 
يف �سيانة امل�ساج���د واملقابر دون اأي دليل، 
وقال���ت اإنه���ا حتتف���ظ بحقه���ا يف مقا�س���اة 

مطلقي تلك االتهامات.
واأك���دت “اجلعفري���ة” اأن “الت�رشيح���ات 
النارية واالنتخابي���ة” لبع�س اأع�ساء املجل�س 
وم�ستهجن���ة،  مرفو�س���ة  ال�سم���ايل  البل���دي 
وتك�س���ف ع���ن جه���ل باأبجديات فق���ه الوقف 
وما ن�ّس عليه من وج���وب �رشف ريع االأوقاف 
عل���ى اجلهات املن�سو����س عليها يف اجلهات 

الوقفية ح�سب رغبة الواقفني.
واأو�سح���ت اأّن تلك الت�رشيح���ات تعك�س 
عدم املعرف���ة باالإجراءات الر�سمي���ة باإ�سدار 
ت�ساري���ح الت�سوير والتي اأهمها وجود وثائق 
ملكية حديث���ة و�سهادات م�س���ح مرتية، علًما 
باأّن غالبية املقاب���ر التابعة لالإدارة لي�س لها 

وثائق ملكية.
وقال���ت االإدارة اإن ما ورد يف الت�رشيحات 
من اتهام �رشيح للجعفرية بالف�ساد فاإنه يقع 
حتت طائلة املالحقة اجلنائية، وهي تتم�سك 
بحقه���ا االأ�سيل والقان���وين بتقدمي ال�سكوى 
�سد تل���ك االدع���اءات، ولديها م���ن االأدلة ما 

يكفي الإدانة مروجيها.
اإط���ار  ويف  اأنه���ا  االإدارة  ونّوه���ت 
م�سوؤولياتها ومهامها للحفاظ على امل�ساجد 
وامل���اآمت ورعايته���ا وتنمي���ة اأ�س���ول اأعي���ان 

االأوق���اف، تعم���ل عل���ى تطوي���ر دور العبادة 
ورعاي���ة و�سيانة مرافقه���ا ووقفياتها، وهي 

لي�ست بحاجة ملن يوجهها للقيام بذلك.
وفيما يتعلق مبقابر املحافظة ال�سمالية، 
توؤك���د االإدارة اأنه���ا رفع���ت تقري���ًرا �سام���اًل 
اإلى اجله���ات الر�سمية ب�س���اأن و�سع امللكية 
والت�سجيل والرتاخي�س، وهي يف انتظار تلك 
الوثائق لتتمك���ن من اإدراجها �سمن التطوير 
وال�سيانة، ف�س���اًل عن انتظار االعتماد املايل 
املخ�س����س �سم���ن امل�ساريع الت���ي تنفذها 

وزارة العدل وال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف.
م���ن  بالعدي���د  ب���ادرت  االإدارة  اأّن  كم���ا 
امل�ساريع منها ت�سهيل بناء مقرة كرانة بعد 
النجاح يف ا�ستخراج وثيقة ملكية باأمر ملكي، 
كم���ا قام���ت ببن���اء �س���ور ملق���رة ال�ساخورة 
ومق���رة جنو�سان ومقرة ب���وري، كما اأبرمت 
اتفاًق���ا مع �رشك���ة خا�سة لبن���اء �سور مقرتي 
ال���دراز وجداحل���اج، والعمل ج���اٍر على تطوير 

مرافق املقابر االأخرى.
واأو�سح���ت اأن عملي���ات ال�سيان���ة تت���م 
م���ن احل�س���اب املخ�س�س ل���كل م�سجد وماأمت 
ومق���رة، واأم���ا ع���ن امل�ساجد عدمي���ة الدخل 
فاإن���ه يتم �رشف املبال���غ ال�رشورية ل�سيانتها 
من وق���ف خا����س للم�ساجد املحتاج���ة اأو من 
خ���الل املترع���ني، ويف ه���ذا ال�س���دد تنفي 
االإدارة جملة وتف�سيالً املزاعم الكاذبة باأنها 
رف�ست قبول الترعات من املح�سنني واأهل 
اخل���ري الراغب���ني يف الترع مل�ساري���ع تطوير 

دور العبادة.

الرفاع - املجل�س االأعلى للمراأة: اختتمت 
مبق����ر املجل�����س االأعل����ى للم����راأة ور�سة عمل 
حول اتفاقيات ال�سل����ح والت�سويات الودية، 
والتي ناق�ست عدًدا من البنود من بينها اآلية 
عقد االتفاقي����ات، واال�سطالع بنموذج موحد 
لالتفاقيات الودية والت�سويات، وو�سع اآلية 

مقرتحة لت�سهيل توثيق االتفاقيات.
الت����ي  الور�س����ة  ه����ذه  اأهمي����ة  وتكم����ن 
ا�ستم����رت على مدار اأربع����ة اأيام وحا�رش فيها 
كل م����ن م�ست�س����ار وزي����ر الع����دل وال�س����وؤون 
االإ�سالمية واالأوقاف اأحم����د دروي�س، ورئي�س 
حم����د  ال�سي����خ  الك����رى  ال�رشعي����ة  املحكم����ة 
م����ن  ع����ن كل  الدو�����رشي بح�س����ور ممثل����ني 
املجل�����س االأعلى للم����راأة، ومكت����ب التوفيق 
االأ�رشي، ومراكز االإر�ساد االأ�رشي بوزارة العدل 

وال�س����وؤون االإ�سالمي����ة واالأوق����اف، ومكات����ب 
احلماية االأ�رشية بوزارة الداخلية حل�رش الطالق 

يف نطاق �سيق.
كما ترم����ي اإلى االطالع عل����ى اتفاقيات 
ال�سلح والت�سويات الودية املرمة باأنواعها 
�س����واء حل����االت ال�سل����ح الزوج����ي اأو الطالق 
االتفاقي والت�سويات الودية ما بعد الطالق.

واأظه����رت االإح�سائي����ات والن�س����ب حول 
يف  ملح����وظ  ب�س����كل  تراج����ع  الت����ي  الط����الق 
ال�سن����وات االأخ����رية كم����ا بين����ت اإح�سائيات 
مرك����ز دعم امل����راأة الذي تلق����ى يف الفرتة ما 
ب����ني 2016-2011 ما يق����ارب من )1314( 
طلًب����ا يف جمال االإر�ساد االأ�����رشي، ومت ال�سلح 
والت�سوية الودية يف عدد )478( طلًبا بن�سبة 

.36%

املواطن يجب اأن ي�ضارك يف تنفيذ روؤية 2030 

التقلبات العربية ال�ضيا�ضية حالت دون حتقيق اأهداف االألفية 

تفعيال ملا جاء يف اخلطاب ال�سامي... احلايكي:

يف ندوة نظمها بيت االأمم املتحدة ومركز عي�سى الثقايف ... نعمة: 

الق�سيبي����ة - جمل�����س النواب: تقدم����ت رئي�سة جلنة 
�س����وؤون امل����راأة والطف����ل مبجل�����س الن����واب النائ����ب روؤى 
احلايك����ي مبقرتح برغبة ب�ساأن زيادة فاعلية اأجهزة االإعالم 
املختلف����ة وال�سحاف����ة املحلي����ة لتحفي����ز املواطنني على 
امل�سارك����ة امل�ستم����رة والفعال����ة يف تنفيذ روؤي����ة البحرين 
2030 االقت�سادي����ة وك�سف ال�سلبي����ات التي تعيق تنفيذ 

الروؤية من خالل النقا�س املو�سوعي.
و�رشح����ت احلايك����ي باأن “جالل����ة امللك عن����د مباركته 
تد�س����ني روؤية مملك����ة البحرين 2030 اأك����د اأن الهدف من 
ه����ذه الروؤية االقت�سادية للعام 2030 هو املواطن، الفرد 
البحرين����ي، فالتنمي����ة الت����ي ال يك����ون املواط����ن هدفها ال 
فائدة منها وال نريدها... واإن املواطن هو الرثوة احلقيقية 
يف البل����د، واملواط����ن البحرين����ي اأثب����ت ذل����ك يف خمتل����ف 

املجاالت”. 
ونوه����ت احلايك����ي ب����اأن جاللة املل����ك اأك����د اأي�سا يف 
اخلطاب ال�سامي خالل افتتاح دور االنعقاد الرابع للف�سل 

الت�رشيعي الرابع باأن املواطن البحريني هو حمور التنمية.
وقال����ت “والأن املواط����ن ه����و املحور الذي ب����ه تدور 
عجل����ه التنمي����ة الب����د اأن ي�س����ارك يف تنفيذ روؤي����ة البحرين 
االقت�سادي����ة 2030؛ ليك����ون ج����زءا ال يتج����زاأ م����ن تطوير 

وتفعيل كل هذه الروؤية”.
واأردف����ت “ومن ه����ذا املنطلق ف����اإن حتفيز املواطن 
على امل�ساركة امل�ستمرة والفعالة يف تنفيذ روؤية البحرين 
2030 وك�س����ف ال�سلبي����ات التي تعيق تنفي����ذ الروؤية من 
خالل النقا�س املو�سوعي اأمر مطلوب، وال يوجد اأدنى �سك 

من اأن تلك امل�ساركة �ستحقق روؤية جاللة امللك”.

 نّظ���م بيت االأمم املتح���دة وبالتعاون مع مركز عي�سى 
الثق���ايف م�س���اء اأم����س االأول مبقر املرك���ز، ن���دوة نقا�سية 
مو�سعة ع���ن “اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة”، ق���ّدم ورقتها 
امل�ست�س���ار االإقليم���ي الأجن���دات 2030 واأه���داف التنمي���ة 
امل�ستدام���ة اأديب نعمة، وبح�س���ور املمثل املقيم لرنامج 
االأم���م املتح���دة االإمنائي اأم���ني ال�رشقاوي، وجم���ع كبري من 

رجال االقت�ساد، واالأكادمييني.
وق���ال نعمه ب�سي���اق كلمت���ه اإن “من اأه���داف االألفية 
2030 ال�سري يف املدى الزمني الالزم لتنفيذ هذه االأهداف 
وباإجن���ازات متفاوت���ة، تختلف بح�سب االأه���داف واملناطق، 
لك���ن املخرج���ات العامة نف�سها كانت اأق���ل مما هو متوقع، 
الأ�سباب مو�سوعية تتعلق باحلروب واالأزمات االقت�سادية، 
وال�سغط على احليز التنموي، وال�سيا�سيات غري املالئمة”.

واأو�س���ح اأن مكونات احلل تكمن يف الديباجة واالإعالن 
والت���ي ت�سمل روؤية وا�سح���ة وطموحة، اأن يو�س���ع االإن�سان 
واالزده���ار بجوهره���ا، حتت ال�سع���ار العام “نح���و تنمية ال 
ت�ستثن���ي”، م�سيًف���ا “هن���اك 17 هدًف���ا و179 مق�س���ًدا، 
وي�ش���رتط ب���اأن تكون متكامل���ة ومرتابطة، وبوج���ود توازن 
بني اأبع���اد التنمية الب�رشية امل�ستدام���ة، واأن تكون �ساحلة 
للتنفي���ذ، وبو�سائل تقوم على وج���ود مقا�سد لكل هدف، 

وهدف خم�س�س لكل منها”.
وعن اأجندات التنمي���ة امل�ستدامة قال “هي االأ�سا�س، 
وحتت���وي عل���ى امل�سمون املتكام���ل املتفق علي���ه، ولقد 
اأو�س���ح ذلك بق���رار اتخذته اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة 
يف 25 �سبتم���ر 2015، وال���ذي تلزمنا بال�سبع���ة ع�رش هدًفا 
املذكوري���ن �سلًف���ا”. واأكد نعم���ه اأن هنال���ك اأ�سا�سيات يف 

تر�سي���خ التنمي���ة امل�ستدام���ة، متث���ل فرًعا ال يح���ل مكان 
االأ�س���ل، منها الهدف رق���م )2( والذي عنون ب���� “الق�ساء 
على اجلوع”، حيث هو خمت�رش للق�ساء على اجلوع، بتحقيق 
االأم���ن الغذائ���ي، مردًف���ا “باله���دف رق���م )12( واملعنون 
باال�سته���الك واالإنتاج امل�سوؤولني، ف���اإن املخت�رش ي�ستخدم 
تعب���رًيا ال�ستهالك امل�سوؤول، والهدف ي�ستخدم اال�ستهالك 

امل�ستدام”.
وبني اأهمية الربط بني اأجندة 2030 ومفهوم التنمية 
ا  الب�رشي���ة بقوله “يقدم مفهوم التنمي���ة الب�رشية اإطاًرا نظريًّ
���ا لفهم الرتابط بني االأه���داف، والغايات، ويعطي  ومعياريًّ
منطًقا من اأجل القي���ام بخيارات يف ال�سيا�سات دون اإغفال 
اأي بعد من االأبعاد والت���ي تنق�سم اإلى خم�سة اأبعاد، بيئية، 
اقت�سادية، �سيا�سية، معرفية وثقافية، واأخرًيا اجتماعية”.

وق���ال “يف هذا االإطار كله، هنالك خم�س مبادئ حقوق 
االإن�سان، امل�س���اواة، اال�ستدامة، االإنتاجي���ة، التمكني، ومع 
اأهمية النظر يف االختالفات التي واكبت املجتمعات العربية 
بعد اأحدث 2011، والتي �سملت النظر يف م�سائل امل�ساواة، 
والت�رشي���ع فقط”. واأكمل و�سط انتب���اه احل�سور اأن “النا�س 
هم حم���ور كل االأهداف واالأجن���دات، وباأولويات تقوم على 

م�سم���ون اإنهاء الفق���ر، واجلوع، بجميع جماالت���ه، واأ�سكاله، 
وكفالة ما ميكن من الب�رش، وتفعيل طاقاتهم الكامنة”.

وعن اآلي���ة املتابعة واال�ستعرا�س لذلك، قال “هنالك 
اآلي���ة رئي�سية متثل الع���امل كله، ومن خ���الل اجتماع �سنوي 
يعق���د مبدينة نيويورك، ويف العام 2016 والذي كان حتت 
عن���وان “نحو تنمية ال ت�ستثني اأحًدا، قدمت كال من املغرب 
وم�رش �رشاكتهم بذلك، ويف العام 2017 والذي كانت دورته 
بعن���وان “الق�س���اء على الفق���ر وحتقيق االزده���ار يف عامل 
متغري”، قدمت قطر واالأردن �رشاكتهم، اأما يف العام 2018 
املقب���ل وال���ذي �سيكون بعن���وان “التحول اإل���ى جمتمعات 
م�ستدامة وقادرة على ال�سمود”، ف�ستكون ال�رشاكة من قبل 
البحرين، االإمارات، ال�سعودي���ة، م�رش، فل�سطني، ال�سودان، 

لبنان، وقطر”.
وزاد “كل دولة عربي���ة مدعوة الأن ت�سجع على تقدمي 
التقري���ر الطوع���ي يف كل 15 �سنة، �ساملة حم���اور التنمية 
املتنوعة، وف���ق اأهداف وروؤى حمددة، كم���ا اأنه يجري عقد 
املنت���دى العربي للتنمية امل�ستدامة ب�سكل �سنوي ملتابعة 
م�سار العمل على تنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة، وهو الذي 

بداأ فعليًّا العام 2014 ومب�ساركة طيبة”.

• روؤى احلايكي	

اإبراهيم النهام

• جانب من الندوة نقا�سية	

ت�ضوير: عبدالر�ضول احلجريي



“التجارة الإلكرتونية” 
يناق�ش م�رسعات الأعمال

املنامة - ال�سناعة والتجارة: ي�سلط ملتقى ومعر�ش 
التج����ارة الإلكرتونية للموؤ�س�س����ات التجارية 2017 ال�سوء 
عل����ى 5 حم����اور متنوع����ة املوا�سي����ع مب�سارك����ة نخب����ة من 
�����رسكات تقني����ة املعلوم����ات والت�سالت، ترتك����ز اأهدافه 
ح����ول م�رسع����ات الأعم����ال اللكرتونية توعي����ة املوؤ�س�سات 
التجارية لتطبيق التجارة الإلكرتونية وت�سجيعهم للتحول 
اإلكرتوني����اً م�ستخدم����ن اأح����دث احللول التقني����ة املالئمة 

ح�سب احتياجاتهم.
التج����ارة  جم����ال  يف  التقني����ة  للحل����ول  وا�ستكم����الً 
الإلكرتونية �سيتم التط����رق اإلى مو�سوع م�رسعات الأعمال 
الإلكرتوني����ة والتي تعد من اأبرز و�سائ����ل الدعم لل�رسكات 

واملوؤ�س�سات النا�سئة.

“اإيجل هيلز” و“اإعمار” تن�سئان اأكرب مركز ترفيه بالبحرين 
املح����رق -اإيجل هيلز - ديار: وقعت اإيجل هيلز - دي����ار، اتفاقية مع �رسكة اإعمار للرتفيه لإن�ساء اأ�سخم 
مرك����ز ترفي����ه عائلي متطور يف مرا�سي جالرييا، والذي ميثل وجهة الت�س����وق الفاخرة يف البحرين. ويعد مركز 
الرتفي����ه ال����ذي تبلغ م�ساحته 13.2 األف مرت مربع اأول مركز ت�سلي����ة وترفيه تديره اإعمار للرتفيه يف اململكة، 
كم����ا �سيكون مرك����ز الرتفيه الأكرب من نوعه بن جميع مراكز الرتفيه املوج����ودة يف املراكز التجارية. ومتثل 
�رسك����ة اإعمار للرتفيه امل����زود الرائد للت�سلية والرتفي����ه، وت�سم يف حمفظتها الفري����دة: م�ساريع “كيدزانيا” 
يف دب����ي و”دب����ي اأكواريوم وحديق����ة اأحياء املائية”، و”حلب����ة دبي للتزلج” و”ريل �سينم����ا” يف دبي. و�سيتم 
الإعالن عن مزيد من التفا�سيل حول املكونات الرائعة للمركز الرتفيهي عند افتتاح مرا�سي جالرييا ر�سمًيا 
يف وق����ت لح����ق. وتغطي حديقة الأحياء املائي����ة وحدها م�ساحة 2.4 األف مرت مرب����ع وتوفر مزايا ترفيهية هي 
الأولى من نوعها يف البحرين. ومن التجارب الرتفيهية الأخرى التي �سيتم طرحها للمرة الأولى يف هذا املركز 
الرتفيه����ي مرتفع الت�سلق، وال����ذي يقع على �سطح مرا�سي جالرييا، حيث �ستغم����ره اأ�سعة ال�سم�ش الطبيعية 

واأجواء الأدغال املثرية، اإ�سافة اإلى فناء املطاعم يف اأجواء طبيعية خالبة.
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اقتصاد
امل�������رسوع���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة احل���ال���ي���ة ����س���اه���دة ع��ل��ى م��ف��ا���س��ل ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر

احلايكي: 92 % من موازين الأ�صواق املركزية مطابقة للموا�صفات
تو�سع حملة ر�سد املكيفات باملخازن...  وتفتي�ش حمالت الذهب يف الأيام املقبلة

زينب العكري من املرفاأ املايل

ك�سف����ت رئي�����ش اإدارة املوا�سف����ات واملقايي�ش 
ورئي�����ش تطبي����ق املوا�سفات و�سمان اجل����ودة بوزارة 
ال�سناعة والتج����ارة وال�سياحة منى العل����وي اأن الوزارة 
تعم����ل حالي����ا يف التو�س����ع يف حمل����ة ر�س����د املكيف����ات 
املخالفة لالئحة الفني����ة باملخازن بعد اأن اأنهت احلملة 

التفتي�ش على املعار�ش التجارية.
واأو�سح����ت يف ت�رسي����ح لل�سحافين عل����ى هام�ش 
فعالي����ة الي����وم العامل����ي للتقيي�����ش اأن املخالفات يف 
املعار�ش ب�سيطة، اإذ اإن  كل حمل جتاري ميتلك ما بن 
4 اإل����ى 5 مكيفات خمالف����ة لالئحة الفنية، وهي �رسورة 
وج����ود بطاقة الكف����اءة التي مت تطبيقه����ا منذ فرباير 
املا�سي واإعطاء مهلة ملدة 6 اأ�سهر للتجار قبل تطبيق 
القرار للتخل�ش من املخزون، ومنع بيع هذه املكيفات 
مع تطبيق القرار نهاية �سبتمرب املا�سي، وعلى التجار 

اإما تفكيكها وبيعها كقطع غيار اأو اإعدامها. 
وع����ن املخالفات املر�س����ودة، اأك����دت العلوي اأن 
اأك����ر من 92 % للمنتجات مطابق����ة، مبينة اأن التاجر ل 

يقوم باملخاطرة با�سترياد منتجات خمالفة. 

وقال����ت اإن املعر�����ش ياأت����ي بالتزام����ن م����ع ي����وم 
التقيي�����ش العاملي ال�سنوي الذي ي�س����ادف تاريخ 14 
اأكتوب����ر، وياأتي ه����ذا العام حتت �سع����ار “املوا�سفات 

جتعل املدن اأكر ذكاء”.
ب����اإدارة  املقايي�����ش  رئي�����ش  ق����ال  جانب����ه،  م����ن 
املوا�سف����ات واملقايي�ش ب����وزارة ال�سناع����ة والتجارة 
وال�سياح����ة علي احلايكي اأنه بعد احلم����الت التفتي�سية 
لالأ�س����واق املركزي����ة، ف����اإن ال����وزارة �ستب����داأ حم����الت 
تفتي�سي����ة على حم����الت بيع الذه����ب للتاأك����د من دقة 
املوازين امل�ستخدم����ة يف الأيام املقبلة، وذلك يف اإطار 
ال����دور الرقابي حلماي����ة املواطنن، اإ�ساف����ة اإلى حملة 
تفتي�سية اأخرى لالأ�سواق املركزية مطلع العام املقبل؛ 

للتاأكد من �سحة قراءة املوازين امل�ستخدمة.
واأ�ساف احلايكي اأن ن�سب����ة املوازين املطابقة يف 
الأ�سواق املركزية يف العام اجلاري بلغت 92 %، م�سرًيا 
اإلى اأن ع����دد املوازين امل�ستبعدة يف امليزان التلقائي 
بل����غ 120 ميزانا، وامليزان ذو الكفتن بلغ 60 ميزانا، 
يف ح����ن بلغ عدد املوازين اللكرتونية امل�ستبعدة نحو 

20 ميزانا.
واأك����د اأن����ه يجب عل����ى التاجر اأن يق����وم با�ستبدال 
املوازي����ن املخالف����ة يف 3 اأيام من حتري����ر املخالفة يف 

حال����ة اإبقاء املي����زان لدي����ه، اأو يتم �سحبه من����ه، م�سرًيا 
اإلى اأن هناك نوع����ن للموازين املخالفة، منها خمالفة 
�رسيح����ة بالغ�����ش التج����اري وخمالفة تتعل����ق باملوازين 

نف�سها التي تتاآكل مع مرور الزمن.
ولف����ت اإل����ى اأن����ه يتم حتوي����ل اأ�سح����اب املوازين 
املغ�سو�س����ة للنيابة العام����ة، لفًتا اإل����ى اأنه مت حتويل 

خمالف����ة واحدة متعلق����ة بالغ�ش التج����اري يف ا�ستخدام 
املوازي����ن للنيابة العامة خالل العام املا�سي، اإل اأنه مل 

يتم حتويل اأي حالة خالل العام اجلاري.
وكان وكي����ل وزارة ال�سناعة والتج����ارة وال�سياحة 
ل�س����وؤون التج����ارة ن����ادر املوؤي����د افتتح فعالي����ة اليوم 
العاملي للتقيي�ش الذي يقام حتت �سعار “املوا�سفات 

اإدارة  نظمت����ه  وال����ذي  ذكاء”،  اأك����ر  امل����دن  جتع����ل 
املوا�سفات واملقايي�ش بالقاعة الرئي�سة لبوابة املرفاأ 
يف مرفاأ البحرين امل����ايل. وبهذه املنا�سبة اأ�سار املوؤيد 
اإل����ى اأن الوزارة حتر�ش عل����ى امل�ساركة مع دول العامل 
يف الحتف����ال باليوم العامل����ي للتقيي�ش الذي ي�سادف 
الراب����ع ع�رس من �سه����ر اأكتوبر من كل ع����ام، وهو ذكرى 
تاأ�سي�ش املنظمة الدولي����ة للتقيي�ش )الآيزو( التي مت 

اإن�ساوؤها يف الرابع ع�رس من اأكتوبر العام 1947. 
واأ�ساف املوؤيد اأن �سعار يوم التقيي�ش لهذا العام 
يربز دور املوا�سفات يف اإن�ساء املدن التي توفر احلياة 
املي�����رسة للمواطنن م����ن خالل تطبيق احلل����ول الذكية 
لبيئة نظيفة وم�ستدامة عل����ى ال�سعيدين القت�سادي 
والجتماع����ي، علماً ب����اأن �سعار املنا�سبة يت����م التوافق 
علي����ه من جان����ب املنظم����ات الدولية الرئي�س����ة الثالث 
املعني����ة بالتقيي�����ش ال����دويل، وهي املنظم����ة الدولية 
 ،IEC واللجن����ة الدولية الكهروتقنية ،ISO للتقيي�ش

 .ITU والحتاد الدويل لالت�سالت
ويف ه����ذا ال�سدد اأكد املوؤي����د اأن هناك العديد من 
التجارب املحلية الناجح����ة التي ترتجم حر�ش احلكومة 
على تطبيق التوجهات العاملية يف جمال املدن الذكية 

�سواء على م�ستوى الربامج الوطنية.

• ت�سوير: ر�سول احلجريي 	 على هام�ش فعالية اليوم العاملي للتقيي�ش  

“ليوا�س 2017” ي�صتهدف اأف�صل املمار�صات يف �صناعة النفط 
مب�ساركة وا�سعة من مهند�سات الهيئات احلكومية والأهلية 

املنام����ة - الوطني����ة للنف����ط والغ����از: اأن����اب وزير 
النف����ط ال�سيخ حمم����د بن خليف����ة اآل خليف����ة، الرئي�ش 
التنفيذي ل�رسك����ة نفط البحرين )بابك����و( بيرت بارتلت 
لفتت����اح الن�سخ����ة الثالث����ة م����ن ملتق����ى جائ����زة التميز 
للم����راأة القيادي����ة يف �سناع����ة النف����ط والغ����از )ليوا�ش 
2017( �سب����اح اأم�ش الأربع����اء، والذي ي�ستهدف تعزيز 
التوا�سل وحت�سن املعرفة وتعلم اأف�سل املمار�سات 
امل�ستخدم����ة يف �سناع����ة النفط والغ����از يف دول جمل�ش 

التعاون اخلليجي.
و�سهد امللتقى م�سارك����ة وا�سعة من املهند�سات 
احلكومي����ة  والهيئ����ات  املوؤ�س�س����ات  يف  القيادي����ات 
وال�����رسكات النفطي����ة وال�سناعي����ة واجله����ات الر�سمية 
والأهلية ذات العالقة يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي، 
وذل����ك �سمن مبادرات موؤمتر ومعر�����ش ال�رسق الأو�سط 

لهند�سة العمليات )ميبك 2017(.
وثمن وزير النفط عالياً جهود فريق جائزة التميز 
القيادي للم����راأة )LEWA( برئا�س����ة رمي الغامن على 
اجله����ود احلثيثة الت����ي بذله����ا اأع�ساء الفري����ق وجلنة 

التحكي����م، يف الإع����داد والتح�س����ري وامل�ست����وى الالئق 
بال�سمعة التي حققته����ا البحرين يف �سناعة املوؤمترات 
واملعار�ش، حي����ث �سهد هذا العام زي����ادة ملحوظة يف 
الرت�سيحات بلغت اأكر من 200 طلب عرب �سبع فئات، 
اإذ كان للجنة التحكيم مهمة �ساقة يف اتخاذ قرار ب�ساأن 
القائم����ة النهائية؛ نظ����راً لرتفاع م�ست����وى الإجنازات، 
والت����ي امت����دت ل�ستالمه����ا تر�سيح����ات م����ن اململك����ة 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية واإفريقيا.
ويه����دف ملتق����ى جائزة التمي����ز للم����راأة القيادية 
اأي�س����ا   )2017 يف �سناع����ة النف����ط والغ����از )ليوا�����ش 
اإل����ى ت�سليط ال�سوء عل����ى �سبل اإ�����رساك ومتكن ورفع 
م�ستوى امل����راأة يف �سناعة النف����ط والغاز بدول جمل�ش 
التعاون اخلليجي والحتف����ال بامل�سرية التنموية التي 
ت�سهدها امل����راأة اخلليجية القيادية املتميزة من تطور 
ومن����اء وازده����ار وعلى ما حققت����ه من اإجن����ازات نوعية 
كب����رية �ساهم����ت ب�س����كل مبا�����رس يف النه�س����ة التنموية 
الت����ي ت�سهدها بلدانهم يف �سناعة النف����ط. كما ُي�سلط 
امللتقى ال�سوء على مناق�سة �سبل ا�ست�رساف امل�ستقبل 

للم����راأة القيادي����ة اخلليجية يف ه����ذه ال�سناعة احليوية 
والإ�سرتاتيجيات الدافعة؛ لتمكن ح�سورها وتقدمها 
يف جمال ال�سناع����ة النفطية وال�سناع����ات الأخرى ذات 
العالق����ة، وكذلك مناق�س����ة التحديات الت����ي تواجها يف 

حتقيق تطلعاتها يف القطاعات التنموية املختلفة.

• بيرت بارتلت مفتتحا امللتقى	

4 جامعات تتناف�ش يف ال�سيارات العاملة بالوقود البديل
املنامة - الوطنية للنفط والغاز: تتناف�ش 4 جامعات يف منطقة ال�رسق الأو�سط يف م�سابقة ال�رسق الأو�سط 
لل�سيارات التي تعمل بالطاق����ة الكيميائية )Chem-E-Car Competiton( والتي ُتعقد للمرة الثانية 
يف البحري����ن خالل ال����دورة الرابعة من موؤمتر ومعر�ش ال�����رسق الأو�سط لهند�سة العملي����ات، الذي ت�ست�سيفه 
اململك����ة حتت �سعار “النم����و امل�ستدام من خالل البتكار والتكامل يف عملي����ات امل�سايف والبرتوكيماويات” 

وذلك على اأر�ش مركز البحرين للمعار�ش.
وافتت����ح وزير النف����ط ال�سيخ حممد بن خليف����ة اآل خليفة م�س����اء الثالثاء امل�سابقة الت����ي ترعاها ال�رسكة 
القاب�سة لنفط والغاز، واأعرب الوزير عن بالغ تقديره للنهج املبتكر ملوؤمتر ومعر�ش ميبك يف ت�سجيع طالب 
الهند�س����ة من خمتلف اجلامعات املحلية والإقليمي����ة والعاملية، لأن يكونوا جزءاً من احلدث اخلا�ش بهند�سة 
العملي����ات الرائ����دة يف املنطقة. وقال اإنه مما ل�سك فيه اأن ا�ستقطاب ه����ذا النوع الفريد من الفعاليات اإلى 
ال�����رسق الأو�سط �سيلهب حما�ش الطالب للم�ساركة، ُمثنياً على هذه املبادرة لدورها يف ت�سجيع اجليل القادم 
م����ن مهند�س����ي العمليات يف املنطقة على البتكار واإ�سافة القيم����ة الفكرية يف منو قطاع هند�سة العمليات. 
وته����دف امل�سابق����ة التي تق����ام بتنظيم من املعه����د الأمريك����ي للمهند�سن الكيميائي����ن )AIChE( اإلى 
م�سارك����ة الطالب اجلامعين يف ت�سميم وبناء �سيارة تعمل مب�س����در للطاقة الكيميائية وحتمل باأمان حمولة 

حمددة مل�سافة معينة ثم تتوقف.

تقدمي كل الت�صهيالت ل�صتقطاب الفعاليات املتخ�ص�صة
رئي�ش الوزراء حري�ش على دعم وم�ساندة امل�سرية التنموية... وزير النفط:

املنام����ة - بن����ا: اختتمت اأم�����ش فعالي����ات موؤمتر 
ومعر�����ش ال�����رسق الأو�سط الراب����ع لهند�س����ة العمليات 
)ميبي����ك 2017( ال����ذي عقد ب�سعار “النم����و امل�ستدام 
م����ن خ����الل البت����كار والتكام����ل يف عملي����ات امل�س����ايف 

والبرتوكيماويات” مبركز البحرين الدويل للمعار�ش.
واأع����رب وزير النف����ط ال�سيخ حممد ب����ن خليفة اآل 
خليفة ع����ن ال�سكر والتقدير اإلى رئي�ش الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأم����ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة على 
رعايت����ه املوؤمتر من����ذ انطالقته يف الع����ام 2011، الأمر 
ال����ذي يوؤكد م����دى حر�ش �سم����وه على دع����م وم�ساندة 
امل�س����رية التنموية التي ي�سهدها قط����اع النفط والغاز 
يف مملك����ة البحري����ن وتاأكي����د مكانة �سل�سل����ة موؤمترات 
ومعار�����ش هند�سة العمليات كاأحد امللتقيات العاملية 
يف قط����اع النفط والغ����از والطاقة عل����ى م�ستوى ال�رسق 
الأو�س����ط. كما تق����دم وزير النف����ط بال�سك����ر والتقدير 
لنائب رئي�ش ال����وزراء �سمو ال�سيخ عل����ي بن خليفة اآل 
خليفة عل����ى افتتاحه املعر�����ش امل�ساحب، الذي اطلع 
�سموه خالله على م����ا يت�سمنه من منتجات متثل اأحدث 

م����ا تو�سلت اإلي����ه التقنيات احلديث����ة يف قطاع �سناعة 
النفط والغ����از والبرتوكيماوي����ات وا�ستعرا�ش اأف�سل 
التجارب واملمار�سات والتقنية احلديثة يف هذا املجال 
احليوي. وثم����ن الوزير، اإنابته من قب����ل �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�ش الوزراء لفتت����اح فعاليات املوؤمتر، مما 
كان ل����ه عظيم الأث����ر يف تاأكيد حر�����ش احلكومة الدائم 
على ا�ستقط����اب وا�ست�سافة الفعالي����ات املتخ�س�سة 
يف القط����اع النفط����ي على اأر�سه����ا وتق����دمي كل اأنواع 
الت�سهيالت التي ت�ساعد املنظمن يف عقد فعالياتهم 

بنجاح وحتقيق ما ي�سبون اإليه من اأهداف.
ال�����رسق  ومعر�����ش  موؤمت����ر  فعالي����ات  و�سه����دت 
الأو�س����ط لهند�سة العملي����ات 2017 م�سارك����ة وا�سعة 
م����ن خمتلف دول الع����امل باأكر م����ن 2500 م�سارك من 
كب����ار امل�سوؤول����ن واملخت�سن بقطاع النف����ط والغاز 
م����ن 30 دولة، اإذ جاء مو�سوع املوؤمتر ملبيا لرغبة اأكر 
م����ن 80 % من امل�ساركن م����ن املهند�سن واأ�سحاب 
التخ�س�س����ات الفني����ة الذين اجتمعوا م����ن اأجل معاجلة 
الق�ساي����ا وا�ستعرا�ش احللول الإدارية والفنية وتبادل 

اخل����ربات العملي����ة وا�ستعرا�����ش اأف�س����ل املمار�سات 
التي ميك����ن اأن ت�ساه����م يف حت�سن م�ستقب����ل هند�سة 
العملي����ات يف جميع دول العامل. ون����وه الوزير باملكانة 
املرموق����ة الت����ي اكت�سبه����ا “ميب����ك” ب����ن الفعاليات 
الدولي����ة املماثلة، الأم����ر الذي انعك�ش عل����ى الهتمام 
الكب����ري وامل�ساركة الوا�سعة التي حظي بها هذا احلدث 
العامل����ي. واأع����رب وزير النفط ع����ن ال�سك����ر والتقدير 
والمتنان للقي����ادة على الدعم وامل�ساندة الذي يحظى 
ب����ه قط����اع النف����ط والغاز يف مملك����ة البحري����ن، مما جاء 
بنتائ����ج اإيجابية يف �سمان ا�ستدام����ة النمو القت�سادي 
فيها، منوهاً اإلى اأن امل�رسوعات النفطية احلالية تعترب 
ج����زءا اأ�سا�سا من اخلطط التو�سعية والتحديثية واإجنازا 
مهم����ا ي�ساف اإل����ى الإجنازات التي ج����اءت �ساهدة على 
مفا�س����ل التحدي����ث والتطوير يف قط����اع النفط والغاز 
�سم����ن امل�رسوع����ات ال�سرتاتيجي����ة للهيئ����ة الوطني����ة 
للنف����ط والغاز الت����ي تعك�ش الدور التنم����وي والريادي 
الذي يلعبه القطاع يف امل�س����رية التنموية القت�سادية 

•املباركة التي ت�سهدها البحرين. �سمو ال�سيخ علي بن خليفة يف جولة باملعر�ش	
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ت�سغ����ل هال����ة اأحمد �سليم����ان حالًيا من�سب امل�ؤ�س�����س واملدير التنفيذي ل�سركة ع����ر القارات لال�ست�س����ارات، والتي تقدم خدم����ات الإدارة الإ�سرتاتيجية 

ا �سريك م�ؤ�س�����س واملدير التنفيذي للراوي ميديا. و�سغلت وظيفة مدي����ر اإدارة الإعالم والت�س�يق يف  وال�ست�س����ارات يف جم����ايل الإعالم والت�سال، وهي اأي�سً

“متكني” منذ التاأ�سي�س حيث ا�سطلعت مب�س�ؤولية تعريف الأطراف املعنية بدور متكني وما يق�م به من اأن�سطة وجه�د للعمل على حت�سني و�سع �س�ق العمل 
بالبحرين. كما قامت مبتابعة الرامج واملبادرات التي يطلقها ال�سندوق وتاأثرياتها يف اإحداث التغيري املطل�ب ب�س�ق العمل.

 هل لكِ أن تحدثينا عن طبيعة عملك، 
ومتى أطلقته؟ 

اأ�س�س���ت �رشكة عرب القارات لال�ست�س���ارات يف �سبتمرب 
2016 وتق���دم خدمات االإدارة اال�سرتاتيجية واالت�ساالت، 
وه���ي �رشك���ة ا�ست�سارية مقرها يف البحري���ن، لديها حتالف 
ق���وي م���ع �سبك���ة وا�سع���ة م���ن املهني���ني املتخ�س�سني 

واال�ست�ساريني يف خمتلف ال�سناعات والقطاعات.
ومن �سمن عمالء ال�رشكة موؤ�س�سات حكومية وموؤ�س�سات 
من القطاع اخلا�ص مث���ل بور�سة البحرين، �رشكة اخلدمات 

املالية، ومركز دملون الإعادة التاأهيل.
اأم���ا “ال���راوي” فه���و م����رشوع ري���ادي ثق���ايف ينطل���ق 
م���ن البحرين اإل���ى الع���امل وذل���ك بوا�سطت���ي وال�رشيكني 
املوؤ�س�س���ني )حممد اإبراهيم واأمرية حمم���د(، ويهدف اإلى 
حتفي���ز القراءة بط���رق حديثة ومبتكرة ع���ن طريق حتويل 
الكت���ب التقليدي���ة املطبوعة اإلى كت���ب �سوتية م�سموعة 
ب�س���وت الكاتب نف�س���ه اأو عن طري���ق رواة حمرتفني، من 
خ���الل تطوير تطبي���ق حديث للهوات���ف الذكية واالنرتنت 
لنغ���زو العامل االفرتا�سي ولنمك���ن اجلميع من �رشاء الكتب 

واال�ستم���اع اإليها واال�ستمتاع بها يف اأوق���ات انتظارهم اأو 
تنقله���م بال�سيارة اأو يف اأي وقت اآخر حيث �ستكون الكتب 

يف متناول اجلميع.
وقمنا باإجراء درا�سة على �رشيحة من املجتمع وتبني من 
خاللها اأن القراءة هي جزء مهم يف حياة �رشيحة وا�سعة متثل 
78 % م���ن املجتم���ع لديها طموح للق���راءة اأكرث، و�رشيحة 

اأخرى متثل 71 % من املجتمع ال جتد الوقت للقراءة. 

 هل استفدتِ من تجربة الجيل السابق في 
إدارة األعمال، وهل تتلقين النصيحة من 

الوالد أو أي من أفراد العائلة؟ 
والدي رحمة اهلل عليه ه���و قدوتي يف املجال االإعالمي 
وطبًع���ا اإمي���اين بامل�ساري���ع الت���ي اأق���وم به���ا كم���ا كان 
لدع���م اأ�رشت���ي واأ�سدقائ���ي حمفز ق���وي وعام���ل اأ�سا�سي 
للت�سجيع على اال�ستم���رار. وكوين اإعالمية اأ�سافت خربتي 
بالقط���اع اخلا����ص واحلكوم���ي يل الكث���ري باالإ�ساف���ة اإلى 
القراءة امل�ستم���رة وال�سفر مما جعلن���ي متقبلة لكل االآراء 

واالقرتاحات واالنتقادات اإن وجدت ب�سعة �سدر.

 كيف تديرين عملك الخاص، هل أنت 
موجودة باستمرار أم تضعين الخطط 

والبرنامج للعاملين لديك، وما أسلوبكِ 
في اإلدارة، وكيف تطورينه تماشيا مع 

المتغيرات؟ 
يف كال امل�رشوع���ني ل���كل ف���رد م�سوؤوليت���ه والتزاماته 
ولكن اأوؤمن بااللتزام والعطاء واإتقان العمل بكل حذافريه 

وتفا�سيله.
لكل من امل�رشوعني خططه وبراجمه �سواء كانت تخ�ص 
العم���ل نف�س���ه اأو القائم���ني علي���ه وذلك لتنظي���م العمل 

واال�ستمرارية.
اأوؤمن اأن العمل عبادة مع االتقان فيه ويف نف�ص الوقت 
اأحب اأ�رشتي، ورغم اأن ريادة االأعمال وم�ساريعي بحاجة اإلى 
وقت واهتمام اإال اأن املرونة وحرية الوقت واحلركة متكني 

من املوازنة.
واأوؤم���ن اأي�ًس���ا باأهمية العم���ل التطوع���ي وامل�ساركة 
االجتماعي���ة، واأن���ا ع�سو يف جلن���ة “األ���واين البحرين” التي 

تعنى بدع���م �سيدات االأعمال، ونعمل من خالل هذه اللجنة 
على حتفي���ز ال�سيدات على اإطالق عملهن اخلا�ص، اإ�سافة 
اإل���ى توعي���ة الرج���ل باأهمية دعم امل���راأة واإتاح���ة الفر�ص 

اأمامها.

 هل تفكرين بتطوير أعمالكِ؟
طبًع���ا، البد م���ن تطوير وتو�سي���ع العم���ل لال�ستدامة 
االقت�سادي���ة  املتغ���ريات  ومواكب���ة  واال�ستمراري���ة 
واالجتماعي���ة. هناك خط���ط دائًما للتو�سع���ة والتطوير من 
خ���الل البح���ث الدائم عن م���ا هو جدي���د ومواك���ب للحياة 
والتكنولوجي���ا وبيئ���ة العم���ل املت�سارع���ة. ه���ذا بالن�سبة 

ل�رشكتي اخلا�سة.
اأما بالن�سبة ل� “ال���راوي” فاأنا و�رشكائي وفريق العمل 
نعمل جاهدين بح���ب وحما�ص لتقدمي املزيد من املحتوى 
وتوفري الكت���ب والثقافة لت�سل اإلى يد كل فرد متعط�ص 
للمعرفة والثقاف���ة. ونحاول ا�ستقطاب اأكرب �رشيحة ممكنة 
م���ن ال�سباب، وطموحي اأن اأقدم دائًم���ا املختلف واملتميز 

واأن تكون يل ب�سمة يف عملي.

إعداد: المحرر االقتصادي

تحفيز السيدات على ريادة عملهن الخاص

هالة سليمان: القراءة جزء مهم في حياة 78 % من المجتمع 

“تنظيم االت�ساالت” ت�ستعر�ض واقع وحتديات التحول الرقمي 

“BIBF” يطرح دبلوما بالتاأمني االإ�سالمي خالل اأيام 

“اآركابيتا” و “ممتلكات” ت�ستحوذان على “نا�ض للخدمات ال�سحية” 

االأول من نوعه على م�ستوى العامل

امتالك قرابة 90 % من راأ�ص مالها 

ك�س���ف مدير ع���ام معه���د البحري���ن للدرا�سات 
امل�رشفي���ة واملالي���ة )BIBF( اأحم���د ال�سيخ عن نية 
املعه���د اإط���الق برنامج دبلوم تاأم���ني اإ�سالمي خالل 
االأ�سب���وع املقبل، وهو االأول م���ن نوعه على م�ستوى 
الع���امل. واأو�س���ح اأن “الربنام���ج عب���ارة ع���ن �سهادة 
دبل���وم، يتخلله���ا م���دة تدري�ص ل�سن���ة كاملة تغطي 
جميع اجلوانب التي توؤهل امللتحقني فيها للح�سول 
على �سهادة احرتافي���ة بالتاأمني التكافلي”. واأطلق 
الربنام���ج بال�رشاكة بني ق�سم���ي ال�سريفة االإ�سالمية 

والتاأمني يف املعهد. 
واأ�ساف اأن “ال�س���وق املحلية واالإقليمية بحاجة 
ما�س���ة اإلى ه���ذا التخ�س�ص؛ كونه���ا ت�سهد زيادة يف 
����رشكات التاأمني االإ�سالمي، )...( ط���رح الربنامج جاء 
بن���اء عل���ى نتائج درا�س���ة لل�سوق اأظه���رت اأن هناك 

حاجة ملحة ملوؤهلني يف هذا املجال”.
واأ�سار اإل���ى درا�سة اأعدته���ا موؤ�س�سة بالتن�سيق 
مع م����رشف البحري���ن املركزي اأظه���رت الفجوات يف 
�س���وق العمل، كما ق���ام املعهد بعم���ل درا�سة اأخرى 

مع �رشكات التاأمني العامل���ة يف ال�سوق وحددت ماذا 
يحت���اج القطاع. واأو�سح ال�سي���خ اأن “املعهد هو من 
و�س���ع املقررات واملواد بالكامل، والتي متت اأي�سا 
بح�سب احتياج���ات ال�سوق، موؤكدا به���ذا اخل�سو�ص 
ب���اأن العرب وامل�سلم���ني اأهل االقت�س���اد االإ�سالمي، 
فال ي�سلح اأخذها من الغ���رب، )...( نحن من يعلمهم 
ذلك”. وتاب���ع “ال�سهادة احرتافية، اأي �سخ�ص يحمل 
البكالوريو����ص بحاج���ة اإلى �سه���ادة احرتافية، وهي 
توؤهل���ه للعم���ل واالإب���داع واالنطالق للعاملي���ة، )...( 
هذه ال�سه���ادة اأهم من وجهة نظ���ري من املاج�ستري 
والدكت���وراه”. واأ�سار ال�سيخ اإل���ى اأن “املعهد لديه 
احرتاف عامل���ي ويط���رح برامج و�سه���ادات عاملية، 
حيث ي�س���م نخبة من املدر�سني م���ن ذوي اخلربات 
الطويل���ة والكف���اءات العالي���ة”. والربنام���ج اجلديد 

متاح اأمام البحرينيني وغري البحرينيني.
ي�س���ار اإلى اأن دبلوم ال�سريف���ة االإ�سالمية الذي 
مينحه املعهد ه���و االأقدم على م�ستوى العامل، حيث 
ب���داأ قب���ل نحو 20 عام���ا. واأك���د ال�سي���خ اأن املجل�ص 
االإ�سالم���ي املوج���ود يف البن���وك و����رشكات التاأم���ني 
التكافلي، هم من يتاأكد من اأي برنامج قبيل اإجازته. 

ويف التفا�سي���ل، قالت رئي����ص مركز الدرا�سات 
التاأميني���ة يف املعه���د من���ال م�سك���ور اإن الربنام���ج 
)ال�سهادة االحرتافية(، وهو االأول من نوعه بالتاأمني 
التكافل���ي يت�سمن دبلوما مكونة من 4 مواد، اثنتان 
منها ترك���ز على النواحي الفني���ة والت�سغيلية، فيما 
تبحث البقي���ة حتقيق قواع���د ال�سريف���ة االإ�سالمية 
بحي���ث يك���ون ال�سخ�ص لدي���ه قاعدة قوي���ة بال�سق 

التاأميني وال�سق االإ�سالمي )يعرف النماذج التكافلية 
واملعامالت االإ�سالمية املتوافقة مع ال�رشيعة(.

وهن���اك الدبلوما العلي���ا، والت���ي يح�سل الذي 
 AII يجتازه���ا على و�سف اح���رتايف �سه���ادة  با�سم
مبعن���ى زمي���ل اأعل���ى يف التاأم���ني االإ�سالم���ي، فيها 
مادتان االأولى درا�سية )مواد(، فيما الثانية تتطلب 
تق���دمي ر�سالة )بحث( من 5000 كلمة، يتم عر�سها 

على جلنة متخ�س�سة من االأكادمييني وخرباء ال�سوق. 
وو�سف���ت م�سكور “التكافل” بالطفل ال�سغري، 
يف اإ�سارة اإل���ى حداثته يف االأ�س���واق وحاجته للربامج 
واملوؤهل���ني ليواجه التحديات الكبرية اأمامه، م�سرية 
اإل���ى اأنه���ا تعتقد ب���اأن هن���اك طلبا كب���ريا على هذا 

القطاع.
واأ�ساف���ت “نفتخر بالبحري���ن بخربتنا يف جمال 
التكافل، فنح���ن الوحيدون خ���ارج اململكة املتحدة 
الذي���ن تع���اون معه���م معه���د التاأم���ني امللك���ي يف 
بريطاني���ا؛ الإ�سدار كت���اب مادة التكاف���ل يف لندن، 
)...( اأي �سخ����ص ح���ول العامل م���ن 2009 اإلى 2016 
يتق���دم مل���ادة اأ�سا�سيات التكاف���ل ي�ستعمل كتاب 
البحري���ن”. واأكدت م�سك���ور اأن “ال�سه���ادة تخدم 3 
فئات يف ال�سوق، االأولى اأولئك العاملني يف التاأمني 
التقلي���دي، ولي�ص لديهم فه���م بالتاأمني االإ�سالمي، 
حيث يركزون على مادت���ي مبادئ ال�رشيعة والقانون 
التج���اري االإ�سالم���ي، والثاني���ة الذي���ن عندهم وعي 
بال�سريفة االإ�سالمية، ولي�ص لديهم فهم بالتكافل، 
فيم���ا تخ�ص الثالث���ة حديثي التخرج ال���ذي يريدون 

دخول هذا املجال”.

�رشك���ة  ا�ستح���وذت  اآركابيت���ا:   – املنام���ة 
اال�ستثم���ارات البديلة العاملي���ة اآركابيتا، و�رشكة 
)ممتل���كات(،  القاب�س���ة  البحري���ن  ممتل���كات 
�سن���دوق الرثوة ال�سيادية للبحرين، اأم�ص على ما 
يق���ارب 90 % من �رشكة نا����ص املتحدة خلدمات 
الرعاي���ة ال�سحي���ة )نا�ص(، وهي �رشك���ة تعاقدات 
خارجي���ة رائ���دة متخ�س�س���ة يف تق���دمي خدم���ات 
اإدارة مطالب���ات التاأم���ني ال�سحي يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي.
واأع���رب الرئي�ص التنفي���ذي الآركابيتا عاطف 
اأحمد عبدامللك عن ����رشوره بال�رشاكة مع ممتلكات 
وتفاوؤل���ه بالفر�ص املتاح���ة يف قطاعي اخلدمات 
ي�س���كالن  اللذي���ن  الطبي���ة  والرعاي���ة  ال�سحي���ة 
اآركابيت���ا  ال�سرتاتيجي���ة  اأ�سا�سيت���ني  ركيزت���ني 
الت���ي �سبق لها اإبرام �سفق���ات ا�ستثمارية ناجحة 
يف هذي���ن القطاعني على م���دى االأعوام املا�سية. 
وق���ال “اإنَّ �رشك���ة نا�ص متت���از بريادته���ا لل�سوق 
االإقليمي���ة وبنيته���ا التقني���ة املتط���ورة ومنوذج 
اأعماله���ا الناجح وقابليته العالي���ة للتو�سع، وهي 
قادرة عل���ى اال�ستف���ادة من النمو ال���ذي ت�سهده 
�سوق التعاق���دات اخلارجية عل���ى اإدارة مطالبات 
التاأمني ال�سحي يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، 
ونتوق���ع من���وًّا ملحوًظ���ا يف الطل���ب عل���ى خدمات 
االإدارة ذات النوعي���ة العالي���ة – كالت���ي ُتقدمها 
�رشك���ة نا����ص - نتيج���ة للنم���و يف �س���وق التاأمني 
ال�سحي يف دول املنطق���ة، ونتطلع اإلى العمل مع 
ممتلكات لتعظيم الفر�ص املتاحة ل�رشكة نا�ص يف 

االأ�سواق اخلليجية”.

م���ن جهت���ه ق���ال الرئي����ص التنفي���ذي ل�رشكة 
نا����ص ج���وزف بول����ص “نح���ن متحم�س���ون لل�رشاكة 
اأنَّ خرباتهم���ا  ون���رى  اآركابيت���ا وممتل���كات  م���ع 
الوا�سع���ة  عالقاتهم���ا  و�سب���كات  اال�ستثماري���ة 
وروؤيتهما اال�سرتاتيجي���ة، �ست�ساعد جميعها على 

توجيه ال�رشكة نحو النمو خالل املرحلة املقبلة”.
ومن املتوقع اأْن يرتفع االإنفاق العاملي على 
ا، لي�سل اإلى  الرعاية ال�سحية مبع���دل 6 % �سنويًّ
10 ترلي���ون دوالر بحلول الع���ام 2020، ونتيجة 
لذلك، فاإنَّ غالبي���ة حكومات دول جمل�ص التعاون 
ذت تغطية تاأمينية اإلزامية للرعاية  اخلليجي اإّما نفَّ
ط الإطالق مبادرات خالل العامني  ال�سحي���ة اأو تخطِّ

اإلى الثالثة اأعوام املقبلة. 
 وتاأ�س�ست �رشكة نا�ص عام 2002 يف اأبوظبي، 
وهي �رشكة رائدة على م�ستوى املنطقة يف تقدمي 

خدم���ات اإدارة مطالب���ات التاأم���ني الأك���رث من 40 
�رشك���ة تاأمني �سح���ي وتكافل���ي يف منطقة اخلليج 
العرب���ي. وُتقدم نا�ص لعمالئه���ا �سبكة �ساملة من 
اأكرث من 7،200 مق���دٍم للرعاية ال�سحية يف جميع 
اأنحاء منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي، ال�رشق 
االأو�سط، والهن���د، ف�سال عن جمموعة متكاملة من 
حل���ول تقنية املعلومات املطورة خ�سي�ًسا الإدارة 

منافع الرعاية ال�سحية والتاأمني ال�سحي.
 يذك���ر اأنَّ �رشكة نا�ص تق���وم بتنفيذ اإجراءات 
اأك���رث م���ن 3 مالي���ني مطالب���ة تاأم���ني كلِّ ع���ام، 
ن عليه. ومن  ي�ستفيد منها اأكرث من 500 األف موؤمَّ
املتوقع اأْن ت�سهد �سوق التعاقدات اخلارجية على 
اإدارة مطالب���ات التاأم���ني يف دول جمل�ص التعاون 
اخلليج���ي من���وًّا كب���رًيا يف ظ���ل التوقع���ات بقيام 
املزي���د م���ن دول املنطقة بتطبي���ق برامج تاأمني 
�سحي اإلزامي للمقيمني ف�سال عن ارتفاع االإنفاق 
عل���ى الرعاية ال�سحي���ة نتيجة للتح�س���ن العام يف 

نوعية العالجات ال�سحية املتاحة يف املنطقة.
ويتما�سى اال�ستثمار امل�سرتك بني ممتلكات 
واأركابيت���ا مع اخلدم���ات املالي���ة وا�سرتاتيجيات 
الرعاية ال�سحية ل���دى �رشكة ممتلكات. ومع تزايد 
الطل���ب العاملي عل���ى خدمات الرعاي���ة ال�سحية، 
وارتفاع معدل انت�سار التاأمني ال�سحي، و�سيخوخة 
ل ه���ذا اال�ستح���واذ ا�ستثماًرا  �س���كان الع���امل، مُيثِّ
���ا يه���دف اإلى دع���م خف�ص تكالي���ف الرعاية  مهمًّ
ال�سحي���ة ال�سخ�سي���ة ودع���م التغطي���ة ال�سحي���ة 
ال�ساملة، وكالهما يتما�سى وجدول اأعمال التنمية 

امل�ستدامة العاملية التابع لالأمم املتحدة.  

االت�س���االت:  تنظي���م  هيئ���ة   - دب���ي 
ا�ستعر�ص رئي�ص جمل����ص اإدارة هيئة تنظيم 
االت�س���االت يف البحري���ن حممد اأحم���د العامر، 
واق���ع وحتدي���ات م�س���رية التح���ول الرقم���ي 
لالبت���كار  ه���واوي  “موؤمت���ر  املنطق���ة يف  يف 
مبنطق���ة ال����رشق االأو�س���ط”، اإلى جان���ب نخبة 
م���ن قادة اأبرز املوؤ�س�س���ات احلكومية وخرباء 
تقني���ة املعلوم���ات واالت�س���االت يف عدد من 

القطاعات احليوية.
وا�سار العامر الى اخلطوات امل�ستقبلية 
التي ينبغي الرتكيز عليها للوفاء مبتطلبات 
ع����رش الرقمن���ة �سم���ن خمتل���ف القطاع���ات، 
وامل�ساهم���ة بتحقيق اأه���داف اخلطط والروؤى 
الوطنية الطموح���ة يف خمتلف بلدان املنطقة 
الت���ي تعتمد تقنية املعلوم���ات واالت�ساالت 
كاأح���د املح���اور الهام���ة لها. واطلق���ت �رشكة 
“ه���واوي”، الن�سخ���ة ال�سنوي���ة الثاني���ة م���ن 
ه���ذه الفعالية العاملي���ة املخ�س�سة ملنطقة 
ال�رشق االأو�سط خ���الل اليوم االأول من معر�ص 
جيتك����ص 2017 حت���ت �سع���ار “اال�ستك�ساف 

ي�سيء طريقنا نحو االأمام.
واأك���د العامر على دور هيئ���ات التنظيم 
العام���ة يف تعزي���ز  احلكومي���ة وال�سيا�س���ات 
م�سرية االبت���كار يف جمال تقني���ة املعلومات 
الوطني���ة  االأه���داف  وحتقي���ق  واالت�س���االت 
الرقمي���ة. وق���ال عل���ى هام����ص م�ساركته يف 
املوؤمت���ر “منحن���ا موؤمت���ر ه���واوي لالبت���كار 
مبنطقة ال�رشق االأو�سط فر�سة جيدة لاللتقاء 
واالقليمي���ة  الدولي���ة  ال�سخ�سي���ات  باأب���رز 
املتخ�س�س���ة بالتح���ول نح���و الرقمنة بهدف 

تب���ادل االآراء فيما يتعلق باأهم الق�سايا التي 
ت�ساه���م يف تعزيز م�س���رية التحّول الرقمي يف 
ال����رشق االأو�س���ط”. واأ�ساف “علين���ا اأن ندرك 
اأهمي���ة قطاع تقنية املعلوم���ات واالت�ساالت 
لتنمي���ة م�ستقب���ل املنطقة، ون�سع���ى يف هذا 
االإط���ار لزي���ادة ع���دد امل�ساري���ع امل�سرتك���ة 
الع���ام واخلا����ص يف ه���ذا  القطاع���ني  ب���ني 
االإط���ار، وتوطي���د عالقات التع���اون يف جمال 
االبت���كارات التقني���ة الت���ي تخ���دم م�ستقبل 
رقمنة خمتلف القطاعات، وخ�سو�ساً احليوية 
منه���ا كاالت�س���االت. م���ن جانبه، ق���ال نائب 
واالت�س���االت يف  العام���ة  العالق���ات  رئي����ص 
“هواوي” ال����رشق االأو�سط، �سبي�ص يل “ي�رشنا 
لقاء جمموع���ة متنوعة من اأ�سح���اب املعرفة 
واخل���ربات العريقة ملناق�س���ة اأهم املوا�سيع 
والتحدي���ات الت���ي تواج���ه م�س���رية التح���ّول 
الرقمي يف ه���ذه املنطقة التي متتلك تاريخاً 

حافالً يف جمال اال�ستك�ساف واالبتكار”. 

• اأحمد ال�سيخ 	

• عاطف عبدامللك	

• العامر يلقي كلمته يف املوؤمتر	

• منال م�سكور 	

مازن الن�سور



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

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

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

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

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

صنع في ألمانيا

لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  السيدة  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابتسام السيد أمير حسني علي

االسم التجاري احلالي: نور الكرام للخياطة والتطريز
االسم التجاري اجلديد: مطعم نور الكرام

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
   CR2017- 160018 إعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

57587-4

تقدمت إلينا السيدة أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: وهيب جاسم عبداهلل محمد
االسم التجاري احلالي: اليف لبرمجة املعلومات واالدوات الكهربائية

االسم التجاري اجلديد: اليف ألنظمة الكمبيوتر

التاريخ: 4/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR2017- 159473 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

47314-3

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم اليها السيد / عقيل احمد عبداحلسني سلمان باعتباره 

املصفي القانوني لشركة العقل الفضي للمقاوالت ذ.م.م، املسجلة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 104189، طالباً 

اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة اختيارية وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )131948( لسنة 2017
بشأن اشهار انتهاء اعمال التصفية

شركة العقل الفضي للمقاوالت ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم اليها السيد / عقيل احمد عبداحلسني سلمان باعتباره 

املصفي القانوني لشركة غديدي للمقاوالت ذ.م.م، املسجلة كشركة 
ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 105374، طالباً اشهار 
انتهاء اعمال تصفية الشركة اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2017
بشأن اشهار انتهاء اعمال التصفية

شركة غديدي للمقاوالت ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم اليها السيد / سيدبرويز اقبال ارشد علي محمد املالك للرواد 
للتنظيفات )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم -62871
2، يطلب حتويل املؤسسة املذكورة الى شركة الشخص الواحد، 
برأسمال وقدره 1،000 دينار بحريني لتصبح مملوكة من السيد 

سيدبرويز اقبال ارشد محمد

القيد: 62871-2 
 التاريخ: 8/10/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2017-160467( لسنة 2017

بشأن حتويل مؤسسة فردية
الى شركة الشخص الواحد

املنفذ له / نور موفق نصيف مريزة
املنفذ ضده / شوان فرياد هناري

وعنوانه: مبنى 122 طريق 281 مجمع 428
بواسطة احملامي ماجد محمد مجدم / بناية تي جي تاور
اولى في الدعوى الرقيمه 1063/2015/14 بثبوت صحة 

طالق املدعى للمدعى عليها طلقة اولى رجعية ارفعها 
عليها بتاريخ 2015/2/21 وحترر لهما وثيقة طالق بذلك 

والزمت املدعى املصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب 
احملاماة

ثانيا في الدعوى الرقيمة 7/1636/2015/14 بالزام املدعى 
عليه بان يؤدي للمدعية مؤخر صداقها ومقداره كيلو من 

الذهب والزمته املصروفات ومبلغ عشر دنانير مقابل اتعاب 
احملاماة.

لذا تعلن احملكمة التنفيذية األولى للمنفذ ضده املذكور 
احلضور بنفسه او من ينوب عنه للمثول اما احملكم ليعلم.

مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/11328/2015/04

وزارة العدل والشئون االسالمية
ادارة التنفيذ

رقم ملف التنفيذ: 6 11328 2015 04
احملكمة: التنفيذية األولى
تاريخ االصدار: 4/10/2017

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم اليها السادة اصحاب شركة تيري للتجارة ذ.م.م املسجلة 

مبوجب القيد رقم 99856، طالبني تغيير االسم التجاري من شركة 
تيري للتجارة ذ.م.م الى شركة تيري مغسلة وللغسيل اجلاف ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

القيد: 99856-1 
 التاريخ: 10/10/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2017-162356( لسنة 2017

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة تيري للتجارة ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
اليها السادة اصحاب شركةديا وتوماس لالستشارات االدارية - شركة 

تضامن ألصحابها جورج توماس وديا ساجو املسجلة مبوجب القيد 95552، 
طالبني تغيير االسم التجاري للفرع الثالث من االسياد العامليني لتخليص 

املستندات الى االسياد العامليني حللول األعمال.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

القيد: 95552 
 التاريخ: 10/10/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )162490( لسنة 2017

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ديا وتوماس لالستشارات االدارية - 
شركة تضامن ألصحابها جورج توماس وديا ساجو

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
تقدم اليها شركة انفال ألصحابها احمد خليل القاهري ومشاركوه 

)شركة تضامن( باعتبارهم املصفني القانونيني لشركة زيوس 
كونسلتنس ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب 

القيد رقم 1-104689، طالبني اشهار انتهاء اعمال تفية الشركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقاً ألحكام 

قانون الشركات التجاري الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2017-152030( لسنة 2017

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة زيوس كونسلتنس ذ.م.م

تقدم إلينا املعلن ادناه: فاطمة ناصر سعيد راشد بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
الى السيدة أمينة ناصر سعيد ناصر راشد  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ: 9/10/2017
)CR2017-161969( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

28155-1
فاطمة ناصر سعيد

االسم التجاريرقم القيد
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

االأمم املتحدة تكت�شف خفايا “الوح�شية” �شد الروهينغا
جنيف - أ ف ب:

 اأعلنت االأمم املتحدة، اأم�س االأربعاء، اأن حملة القمع “املنهجية” �شد الروهينغا كانت بهدف طرد 
ه���ذه االأقلي���ة ب�شكل نهائي من والية راخني غرب ميامنار، نا�شف���ة بذلك رواية ال�شلطات التي حتدثت 
ع���ن “مواجه���ة اأعمال عنف”. وخل�شت االأمم املتحدة اإلى هذه النتيجة بع���د اأن اأجرت لقاءات مع ع�رشات 
م���ن الروهينغ���ا الذين فروا اإلى بنغالد����س املجاورة منذ 25 اأغ�شط�س املا�ش���ي، وفق ما اأوردت وكالة 
“فران����س بر�س”. وذكرت املنظمة الدولي���ة اأن “الهجمات الوح�شية �شد الروهينغا يف الق�شم ال�شمايل 
م���ن والية راخني كانت على قدر من التنظيم والتن�شي���ق واملنهجية وبنية ال تقت�رش على حمل ال�شكان 
عل���ى الرحيل ع���ن ميامنار بل اأي�شا على منعهم م���ن العودة”. ولفتت اإلى اأن عملي���ات طرد الروهينغا 
بداأت قبل الهجمات التي �شنها مقاتلون من االأقلية يف اأواخر اأغ�شط�س، يف تناق�س من الرواية الر�شمية 

التي تقول اإن حملة القمع جاءت ردا على اأعمال عنف.

السنة التاسعة - العدد 3285 
الخميس

12 أكتوبر 2017 
22 محرم 1439
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عدن - رويترز: 

قال حزب االإ�ش���الح االإ�شالمي اليمني 
اأم����س االأربع���اء اإن قوات االأم���ن يف مدينة 
ع���دن اجلنوبي���ة اعتقل���ت 10 اأع�ش���اء يف 
احل���زب ال�رشيك يف احلكوم���ة املعرتف بها 
دولي���ا. وق���ال ح���زب االإ�ش���الح اإن قوات 
االأمن داهمت منزل حممد عبدامللك الرجل 
الثاين يف احلزب بعدن واعتقلته اإلى جانب 
ع�ش���و يف جمل�س ال�ش���ورى باحلزب وقائد 

حملي.
واأ�ش���اف احل���زب يف بي���ان اأن ق���وات 
االأمن اأغلقت مكتب احلزب يف حي القلوعة 
بعدن. واأكد م�ش���در اأمني يف عدن اعتقال 
التح���رك مرتب���ط  اإن  وق���ال  اأ�شخا����س   4
باغتيال اإم���ام �شلفي يف عدن يوم الثالثاء 

بقنبلة زرعت يف �شيارته.

عمان - اف ب: 

حكمت حمكم���ة اأمن الدول���ة االأردنية 
اأم����س االأربعاء عل���ى 7 اأردني���ني بال�شجن 
لفرتات تراوحت بني عامني و4 اأعوام بعد 
اإدانته���م ب� “الرتوي���ج” لتنظيم “داع�س” 

على مواقع التوا�شل االجتماعي.
وقال���ت مرا�شلة وكال���ة فران�س بر�س 
علني���ة  جل�ش���ة  يف  حكم���ت  املحكم���ة  اإن 
عل���ى االأردني���ني ال�شبع���ة الذي���ن ترتاوح 
اأعماره���م ب���ني الع�رشين���ات والثالثين���ات 
بال�شج���ن مع االأ�شغ���ال ال�شاقة بني عامني 
و4 اأع���وام بتهمة “الرتوي���ج الأفكار جماعة 
“داع����س”.  اإل���ى  اإ�ش���ارة  يف  اإرهابي���ة” 
وبح�ش���ب الئحة االتهام، فاإن هوؤالء هم من 
موؤيدي “داع�س” وم���ن املتابعني الأخباره 
واإ�شدارات���ه ويقوم���ون باإع���ادة ن����رش هذه 
االأخبار على اأ�شدقائه���م ومعارفهم بغية 
الرتوي���ج لهذا التنظي���م وك�شب مزيد من 
املوؤيدين واملتعاطفني يف االأردن. وطلب 
هوؤالء من املحكمة “ال�شفقة والرحمة” قبل 
ت���الوة احلك���م. وتنظر حمكمة اأم���ن الدولة 
اأ�شبوعي���ا يف ق�شاي���ا تت�ش���ل باالإره���اب. 
ومعظ���م املتهمني من موؤي���دي “داع�س” 

وجبهة الن�رشة اأو املن�شمني اإليهما.

موسكو - رويترز: 

نقلت وكالة تا�س الرو�شية لالأنباء عن 
وزير خارجية كوريا ال�شمالية ري يوجن هو 
قوله اأم�س االأربع���اء اإن الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب “اأ�شع���ل فتيل احلرب” مع 

كوريا ال�شمالية.
ونقل���ت الوكالة ع���ن ري قوله “بهذا 
االأم���م  يف  واملجن���ون  الع���دواين  البي���ان 
املتحدة ميكنكم الق���ول اإن ترامب اأ�شعل 
ت�شوي���ة  نري���د  احل���رب �شدن���ا...  فتي���ل 
احل�شاب النهائي بوابل من النريان ولي�س 
بالكلم���ات”. واأ�شار الوزير اإل���ى اأن كوريا 
ال�شمالي���ة ح�شلت على االأ�شلح���ة النووية 
نتيج���ة لل����رشاع الدم���وي؛ به���دف حماي���ة 
م�ش���ري الوطن و�شيادته م���ن التهديدات 
االأمريكي���ة النووي���ة، م�شيف���ا اأن تر�شانة 
بيون���غ يانغ النووية هي ق���وة ردع ت�شمن 
االأم���ن وال�شالم يف املنطق���ة وحق ال�شعب 

الكوري يف العي�س والتطور.

مدريد - اف ب: 

اأعل���ن رئي����س وزراء اإ�شباني���ا ماريانو 
راخ���وي اأن ا�شتفت���اء ا�شتق���الل كتالونيا 
الذي نظم يف 1 اأكتوبر ف�شل متاما، موؤكدا 
اأن اأي نتيجة جنمت عنه ال ميكن اأن ت�رشّع اأي 
قرار �شيا�شي الح���ق، وال�شيما االنف�شال. 
واأ�شاف راخوي يف كلمة األقاها يف الربملان 
االإ�شب���اين غ���داة اإعالن االنف�ش���ال الرمزي 
على ل�شان رئي�س حكومة اإقليم كتالونيا، 
كارلي����س بوت�شدميون، اأن اال�شتفتاء كان 
“احللقة االأخ���رية يف امل�شاعي الرامية اإلى 
فر�س اال�شتقالل ال���ذي تريده قلة قليلة 
من النا����س”. و�ش���دد عل���ى اأن اأوروبا لن 
تعرتف اأبدا با�شتق���الل كتالونيا، م�شيفا 
اأن “احل���وار هو احلل االأ�شا�شي، فلن نقبل 
بتاتا فر�س وجهات النظر بطريقة اآحادية 
اجلان���ب”. وطالب راخ���وي امل�شوؤولني يف 
اإقلي���م كتالوني���ا “بالعودة اإل���ى ال�رشعية 

باأ�رشع وقت”.

اعتقال اأع�شاء يف حزب 
اإ�شالمي باليمن

�شجن 7 اأردنيني بتهمة 
الرتويج ل� “داع�س”

كوريا ال�شمالية: ترامب 
“اأ�شعل فتيل احلرب”

مدريد: ا�شتفتاء انف�شال 
كتالونيا ف�شل متاما

ع�صية اإعالن ترامب... اإيران تهدد العامل برت�صانتها ال�صاروخية
روحاين يهاجم الرئي�س االأمريكي ويقلل من خطورة القرار املرتقب 

وتو�ش���ع ه���ذا التع���اون ب���ني اجلانب���ني من���ذ 
ح���وايل 12 عاما، لكن���ه بداأ قبل ه���ذا الوقت بكثري 
عندم���ا اأ�ش����س احلر����س الث���وري يف الع���ام 1985 
وح���دة �شاروخية، وقامت يف الع���ام 1993 بت�شنيع 
�شواري���خ بالي�شتي���ة قابلة حلم���ل الراأ����س النووي 

ب�شكل وا�شع باإدخال التقنية من كوريا ال�شمالية.
ويف �شبتمرب 2012 اأر�شلت اإيران وفدا ع�شكريا 
ملوقع ع�شكري يف كوريا ال�شمالية قرب احلدود مع 

ال�شني الإجراء اختبارات نووية.
وق���ال دبلوما�شيون غربي���ون لوكالة “كيودو 
ني���وز”، اإن الوف���د االإي���راين �ش���م م�شوؤول���ني م���ن 
وزارة الدف���اع وموؤ�ش�ش���ات ع�شكري���ة، وعملوا على 
ل���دى كوري���ا  والن���ووي  ال�شاروخ���ي  الربناجم���ني 
ال�شمالي���ة. وكان حم�شن فخ���ري زادة الذي يو�شف 
باأب���و الربنامج الن���ووي االإي���راين حا�رشا عن���د اإجراء 
االختب���ارات النووية يف موق���ع “بانغيه ري” الكوري 
االتف���اق  اإب���رام  وقبي���ل   2015 بالع���ام  ال�شم���ايل 

الن���ووي بني اإيران والق���وي الدولية ال�شت )5+1( 
اأي الوالي���ات املتح���دة واململكة املتح���دة وفرن�شا 

ورو�شيا وال�شني، اإ�شافة اإلى اأملانيا.
وترى “فورب�س” اأن من غري امل�شتبعد اأن اإيران 
ا�شتم���رت عقب االتفاق للح�ش���ول على تكنولوجيا 

ال�شالح النووي من كوريا ال�شمالية.
وكان���ت تقاري���ر غربية اأفادت ب���اأن االإيرانيني 
ح����رشوا جت���ارب االنفج���ارات النووية الت���ي اأجرتها 
كوري���ا ال�شمالي���ة الع���ام املا�شي، ما يع���د انتهاكا 

�شارخا لبنود االتفاق النووي.
وتق���ول املجل���ة اإن عل���ى الرئي����س ترامب ن�رش 
احلقائ���ق ح���ول ت���ورط اإي���ران بالتعاون م���ع كوريا 
ال�شمالي���ة للح�شول على �شالح ن���ووي، وهذا دليل 
كاٍف الإثب���ات انته���اك االتف���اق، وعنده���ا لن تكون 
هن���اك حاجة لتعديل االتفاق، بل �شتكون اإيران هي 

امل�شطرة الإثبات التزامها بتعهداتها.
وم���ن املرتق���ب اأن يعل���ن الرئي����س االأمريكي 

ع���دم التزام اإي���ران باالتفاق الي���وم اخلمي�س، وهذا 
م���ا �شيفتح الب���اب لتطبيق قان���ون “كات�شا”، وهو 
اخت�ش���ار لقان���ون “مكافحة اأعداء اأم���ريكا من خالل 
العقوب���ات”، وال���ذي ين����س عل���ى اإدراج احلر����س 
الث���وري االإيراين كمنظمة اإرهابي���ة، واتخاذ اإجراءات 

رادعة لوقف برنامج اإيران ال�شاروخي.
ويلزم هذا القان���ون الرئي�س االأمريكي بفر�س 
عقوب���ات على برام���ج ال�شواري���خ البالي�شتي���ة، اأو 
اأ�شلح���ة الدم���ار ال�شام���ل يف اإي���ران، وبي���ع اأو نق���ل 
املعدات الع�شكرية اإلى اإيران، اأو تقدمي امل�شاعدة 

التقنية اأو املالية ذات ال�شلة.
الث���وري  احلر����س  اإدراج  خط���وة  تعن���ي  كم���ا 
وامليلي�شي���ات املرتبطة به عل���ى قائمة املنظمات 
االإرهابي���ة بدء مواجهة �شاملة مع اإيران و�شيا�شاتها 

التو�شعية ودعمها لالإرهاب يف املنطقة.
م���ن جهته، هدد قائد احلر����س الثوري االإيراين 
حممد علي جعف���ري، با�شتهداف القواعد االأمريكية 

يف املنطقة اإذا ما طبقت قانون كات�شا.
اأما جلن���ة االأم���ن القومي وال�شيا�ش���ة اخلارجية 
مبجل����س ال�ش���ورى )الربمل���ان( االإي���راين فاأعلن���ت 
تاأييده���ا لقوات احلر�س الث���وري يف اتخاذ اأي اإجراء 
�شد الق���وات االأمريكية ردا باملث���ل يف حالة تنفيذ 

ترمب تهديداته �شد احلر�س الثوري.
الى ذلك، هاجم الرئي�س االإيراين ح�شن روحاين، 
الوالي���ات املتح���دة، موؤك���دا اأن الق���رار االأمريك���ي 
املرتق���ب لن يح���دث زلزاال داخل ال�شع���ب االإيراين 
يف اإ�ش���ارة اإل���ى اإمكاني���ة ان�شح���اب وا�شنط���ن م���ن 
االتفاق النووي. واأو�شح روحاين، اأنه يحق للواليات 
املتح���دة اأن تغ�شب من احلر�س الثوري؛ الأنه حارب 
“داع����س”، بينما اأرادت وا�شنطن اأن يبقى التنظيم 

اأداة بيدها �شد املنطقة لع�رشين عاما.
من جانبه، ق���ال وزير اخلارجي���ة االيراين حممد 
جواد ظري���ف، اأم�س، اإن طه���ران ترف�س التفاو�س 

جمددا ب�شاأن االتفاق النووي.

• جتارب �شواريخ يف مكان جمهول يف اإيران )ار�شيفية(	

عواصم - وكاالت:
تهدد اإيران الوليات املتحدة والعامل برت�شانتها ال�شاروخية ع�شية اإعالن الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب قراره اليوم اخلمي�س، ب�شاأن م�شري التفاق النووي، كما تهدد اإيران ب�شرب القوات 

اأو  األغت وا�شنطن  2000 كيلومرت يف حال  اإىل  التي ت�شل مداها  بال�شواريخ  والقواعد الأمريكية 

عّدلت التفاق اأو �شنفت احلر�س الثوري على قائمة املنظمات الإرهابية. ويف هذا ال�شياق، �شلطت 

جملة “فورب�س” ال�شوء على ح�شور قادة احلر�س الثوري يف كوريا ال�شمالية لتطوير برناجمهم 

ال�شاروخي، والتن�شيق مع بيونغ يانغ، حيث يعترب الغرب ا�شتمرار التعاون ال�شاروخي بني اإيران 

وكوريا ال�شمالية باأنه اأحد انتهاكات طهران لالتفاق النووي ولقرارات جمل�س الأمن.

 بغداد - وكاالت: 

قالت حكومة اإقليم كرد�شتان العراق اأم�س 
االأربع���اء اإن قوات احلكوم���ة العراقية وف�شائل 
عراقية دربته���ا اإيران ت�شتع���د “لهجوم كبري” 

على القوات الكردية يف منطقة كركوك.
وقال جمل����س اأمن االإقلي���م يف تعليق على 
“تويرت” اأكده م�ش���وؤول كردي “نتلقى ر�شائل 
خط���رية باأن الق���وات العراقي���ة، وبينها احل�شد 
ال�شعبي وال�رشطة االحتادية، تعد لهجوم كبري... 

على كرد�شتان”.
واأ�ش���اف اأنه يج���ري االإع���داد للهجمات يف 

منطقتي كركوك واملو�شل.
عراقي���ة  حمكم���ة  اأ�ش���درت  ذل���ك،  ال���ى 
اأم����س االأربع���اء، اأم���را باعتقال رئي����س واأع�شاء 
املفو�شي���ة التي اأ�رشفت على اإج���راء اال�شتفتاء 
يف اإقلي���م كرد�شت���ان ح���ول اال�شتق���الل يف 25 
�شبتم���رب املا�شي، ح�شبما ق���ال متحدث ر�شمي 

با�شم جمل�س الق�شاء االأعلى.
وق���ال املتح���دث با�ش���م جمل����س الق�شاء 
االأعلى القا�شي عبدال�شتار البريقدار “اأ�شدرت 
حمكمة حتقي���ق الر�شافة اأوام���ر بالقب�س على 
رئي����س واأع�شاء املفو�شي���ة امل�رشفة على اإجراء 
اال�شتفت���اء يف اإقليم كرد�شت���ان، وفقا ل�شكوى 

قدمها جمل�س االأمن الوطني”.
وكان الربمل���ان العراقي طال���ب مبحاكمة 
امل�شوؤول���ني ع���ن تنظي���م اال�شتفت���اء، وعل���ى 
راأ�شهم رئي�س اإقليم كرد�شتان العراق، م�شعود 
ب���ارزاين، كم���ا طال���ب احلكوم���ة باإب���الغ �شفراء 
الدول ب����رشورة غلق ممثلياتها وقن�شلياتها يف 

كرد�شتان.
كم���ا طال���ب الربمل���ان العراق���ي يف وقت 
�شاب���ق احلكومة باإعادة حقول النفط يف كركوك 

ل�شيطرة ال�شلطة االحتادية.

حي���در  العراق���ي  ال���وزراء  رئي����س  وكان 
العبادي، األق���ى كلمة اأمام الربمل���ان اأكد فيها 
اأن احلكوم���ة العراقية �شتفر����س حكم ال�شلطة 
االحتادي���ة بق���وة القانون والد�شت���ور يف اإقليم 
كرد�شت���ان. ودعا اإل���ى اإلغاء نتائ���ج اال�شتفتاء 
عل���ى اال�شتقالل للدخول يف حوار حلل امل�شاكل 

العالقة بني اأربيل وبغداد.
كم���ا طال���ب العب���ادي ق���وات البي�شمركة 
الكردي���ة باالن�شح���اب م���ن املناط���ق املتن���ازع 

عليها، يف اإ�شارة اإلى مدينة كركوك النفطية.

محكمة عراقية تأمر باعتقال مسؤولي االستفتاء 

أربيل: بغداد تستعد لهجوم كبير على كردستان
انتحاريون يهاجمون مركز 

قيادة �رشطة دم�شق
بيروت - اف ب: 

فجر 3 انتحاريني اأنف�شه���م، اأم�س االأربعاء، قرب 
مركز قيادة �رشطة دم�ش���ق، ما اأدى اإلى مقتل �شخ�س 
واإ�شابة 6 اآخرين، يف ثاين هجوم ي�شتهدف مقرا اأمنيا 
يف العا�شمة ال�شورية خ���الل اأقل من اأ�شبوعني. ونقل 
التلفزي���ون ال�ش���وري ع���ن وزارة الداخلي���ة ال�شورية 
قولها يف �رشيط عاجل “اإرهابي���ان انتحاريان يحاوالن 
اقتح���ام قي���ادة ال�رشطة يف �ش���ارع خالد م���ن الوليد” 

و�شط دم�شق.
واأو�شحت الوزارة اأن حر�س املقر قام باال�شتباك 
معهما مما ا�شطرهم���ا لتفجري نف�شيهما قبل الدخول 
اإلى قي���ادة ال�رشط���ة، وبعد ذلك متكن���وا من حما�رشة 
اإرهاب���ي ثالث خلف مبن���ى قيادة ال�رشط���ة ما ا�شطره 
لتفج���ري نف�شه. واأفاد مرا�شل فران�س بر�س يف دم�شق 
بفر����س ق���وات االأم���ن طوق���ا م�ش���ددا ح���ول املكان 
امل�شته���دف يف �شارع عادة ما ي�شهد اكتظاظا. وياأتي 
ه���ذا الهجوم بعد اأق���ل من اأ�شبوع���ني على تفجريين 
انتحاري���ني ا�شتهدف���ا مركز ال�رشطة يف ح���ي امليدان 
و�شط دم�شق، مما ت�شبب مبقتل 17 �شخ�شا بينهم 13 
عن����رشا من ال�رشطة، وتبنى الهج���وم تنظيم “داع�س”. 
ومن���ذ الع���ام 2011، بقيت دم�شق ن�شبي���ا مبناأى عن 
الن���زاع الدامي الذي ت�شهده الب���الد، اإال اأنها تتعر�س 
بانتظام ل�سقوط قذائف م���ن املناطق املحيطة التي 
ي�شيط���ر عليها ف�شائل معار�ش���ة، كما تتعر�س مرارا 

لهجمات انتحارية.

• مدرعات للجي�س العراقي	
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كبريا  اإمي��ان��ا  ن���ؤم��ن  اخلليج  دول  يف  اإن��ن��ا 
مب��ف��ه���م احل���ري���ة الإع���ام���ي���ة، ك���ن��ه��ا من 
ح��ق���ق امل���اط��ن، ول��ك��ن على اجل��ان��ب الآخ��ر 
اإقليمية  ق���ى  ا�ستغلته  املفه�م  ه��ذا  ف��اإن 
لإح������داث ال��ف��ت��ن��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ت��ح��ري�����ض 
العامل  قناة  ومنها  ال�طنية،  ال���ح��دة  و���رب 
والعديد  و”امليادين”،  و”الك�ثر”  الإيرانية 
م��ن ال��ق��ن���ات ال��ت��ي ت��ت��ج��اه��ل م��ا ي��ح��دث يف 
اخلليج. ب��اأم��ن  الإ�����رار  على  وتعمل   ب��ل��ده��ا، 
القن�ات  لهذه  الت�سدي  و�سائل  �سمن  وم��ن 
دول  يف  العمل  من  مرا�سليها  منع  الطائفية، 
نداء  ت�جيه  و���رورة  العربي،  والعامل  اخلليج 
والإع��ام��ي��ن  واملفكرين  ال�سيا�سين  لكل 
العرب، بالمتناع عن الظه�ر يف هذه القن�ات، 
م�ؤ�س�سة  اأول  كنا  باأننا  فقط  للتذكري  ونعيد 
جمتمع مدين اإعامية �سنفت قناة العامل باأنها 

فاإننا  ول��ه��ذا  واخلليج،  للعرب  معادية  قناة 
نطالب دول اخلليج الآن بكل �سدة بالعمل على 

اإيقاف بث هذه القن�ات والت�سدي لها.
عرب  قمر  على  القائمن  على  يجب  كما 
القن�ات  ه��ذه  ب��ث  منع  ���س��ات  ون��اي��ل  ���س��ات 
على  تعمل  والتي  للقاقل،  املثرية  الطائفية 
الإخال  على  وتعمل  الطائفية،  النعرات  اإث��ارة 
باملعايري  تلتزم  ول  العربية،  وال�حدة  بالأمن 
على  القائم  اجل��اد  الإع��ام��ي  للعمل  املهنية 
اأن  و�سبق  واحل��ي��اد،  وال��ن��زاه��ة  امل��س�عية 
�سنفنا هذه الن�عية من القن�ات التي متتد يف 
الف�ساء الإعامي العربي باأنها معادية للعرب، 
الن�سيج  �رب  ت�ستهدف  �سيا�سة  من  لها  ملا 

العربي حتت ا�سم حرية الإعام.
اأي�س���ا نح���ن نطال���ب ب����رورة من���ح مزيد 
م���ن احلري���ات الإعامية للم�ساهم���ة يف عمليات 

الإ�س���اح والبناء امل�س���رك، واأن تك�ن احلرية 
الإعامي���ة ذات ه�ي���ة خليجي���ة ولي�س���ت جمرد 
تبعي���ة اإعامية لتنفيذ اأجن���دات غربية ل تراعي 
اخل�س��سي���ة اخلليجي���ة والعربية، كم���ا ن�سدد 
عل���ى �رورة الت�سدي لكل م���ن ي�ستغل احلرية 
الإعامية لاإ�رار بقيم واأم���ن وا�ستقرار �سعب 
اخللي���ج، واأن تت�س���دى دول اخللي���ج للقن�ات 
الطائفي���ة التي تتبنى اأفكاراً م���ن �ساأنها اإثارة 
عل���ى  تل���ك املحر�س���ة  اأو  الطائفي���ة،  الف���ن 
الكراهي���ة والعنف، والتحري�ض على قلب نظام 
احلك���م يف اأي من دول جمل�ض التع���اون، لأن ما 
تبثه هذه القن�ات ل ميثل اأدنى حد من مفاهيم 
واأ�س����ض الإع���ام اخلليج���ي والعرب���ي واحلري���ة 
الإعامية املكف�لة لاإن�سان اخلليجي والعربي، 
ب���ل متث���ل اأجندة طائفي���ة مدع�مة م���ن جهات 

اإقليمية معروفة.

عبدعلي الغسرة

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ي�م املعلم الذي ي�سادف اخلام�ض 
م����ن اأكت�بر م����ر ه����ذا العام خالي����اً من 
مظاهر الحتفاء مبا يليق بحجم ومكانة 
ه����ذا الإن�س����ان، طبعا ل نري����د اأن جنعل 
م����ن املعلم قّدي�سا ل يق����ع يف الأخطاء، 
ول اأن يت�س�����ر البع�ض اأنه ف�ق النقد، 
بالتح�����ر  تظاه����ره  رغ����م  فمجتمعن����ا 
والنفت����اح على جميع الأ�سع����دة اإلّ اأنه 
عندم����ا يتعل����ق الأمر باملعل����م حتديدا 
فاإنه ميار�����ض بحقه جل����دا علنيا بدون 

مربر. 
هل يدرك هذا البع�ض مقدار الأمل 
الذي ينتابهم عندم����ا ي�سل اآذانهم ما 
ي�سم�ن����ه نق����دا، بينما ه����� يف حقيقته 
ميث����ل طعن����ا وت�س�يها ل�س�����رة مربي 
الأجيال؟ اأمام ما يتعر�ض له املعلم�ن 
من اأ�سكال ل ح�����ر لها من التجريح مل 
يعد م�ستغربا اأن ت�سقط هيبتهم ل اأمام 
طلبته����م فح�سب، بل الأدهى حتى بن 
�رائح املجتمع كافة، حن ا�ستعر�ست 
الك����م الهائل من الت�س�يه الذي حفلت 
به م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، اإ�سافة 
اإل����ى ما احت�ته الأعمال الدرامية قررت 
ملبالغته����ا  عنه����ا  النظ����ر  اأ�����رف  اأن 
وجتنيه����ا وع����دم واقعيتها، بي����د اأنني 
ه����ذه  منه����م  تن����ال  م����ن  اأن  تّذك����رت 
الكلم����ات هم م����ن ينه�س�����ن باأقد�ض 
مهن����ة واأنبله����ا عل����ى الإط����اق ف����كان 
لبّد م����ن اإعادة العتبار له����ذا الإن�سان 

وت�سحيح ال�س�رة امل�س�هة.
م����ن اأك����رب الأخط����اء ال�سائعة بن 
الكثريي����ن الق�����ل اإّن املعل����م وح����ده 
ه� م����ن يتحم����ل امل�س�ؤولية ع����ن حالة 
الردي الأخاق����ي والثقايف والرب�ي، 
اإنه لظل����م فادح عندم����ا نل�سق بالعلم 
كمي����ة التخلف ونغف����ل بق�سد اأو غريه 
م����ا حتدث����ه ال��سائل احلديث����ة ناهيك 
عن تخل����ّي اأولي����اء الأم�����ر وم�ؤ�س�سات 
املجتمع الأخرى عن اأدوارها يف الرقابة 

والرعاية وال�سبط.
اإّن هب����وط �صخ�صي����ة املعلم اليوم 
اإل����ى ه����ذا امل�ست�ى تتحم����ل الن�سيب 
الأك����رب منه جه����ات ع����دة يف مقدمتها 
ترك����ت  عندم����ا  الرب�ي����ة  امل�ؤ�س�س����ة 
املعلم وحيدا اأع����زل يف امليدان ي�اجه 
كاأبط����ال  منف����ردا  البائ�س����ة  اأق����داره 
ته����رب  وعندم����ا  القدم����اء،  الروم����ان 
الإدارات املدر�سي����ة ع����ن اأي����ة مع�سلة 

يتعر�ض لها.
خ����ال جتربة امت����دت لعق�د ثاثة 
يف الربي����ة والتعلي����م، تاأك����د يل اأّن ما 
يرف����ع م����ن مكان����ة وهيب����ة املعلم ه� 
تقدمي امل�سان����دة له، اأعني منحه الثقة 
التامة يف التعامل مع طلبته، فلي�ض من 
املعق�ل اأن حتا�سب املعلم على تدين 
امل�ست�����ى الدرا�س����ي دون اأن نهيئ له 
البيئة املدر�سية املنا�سبة، ولي�ض من 
املمك����ن اأن تطالبه بالتفاين يف العطاء 

وتزيد من الأعباء على كاهله.

المعلم ليس 
وحده المسؤول

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ا�ستكمال لدورها العاملي يف جمال اإقامة 
وتنظي���م املعار����ض وامل�ؤمت���رات ومتتعها 
بالعدي���د من املزايا التي متكنها من تنظيم 
يف  ينطل���ق  كان،  مهم���ا  عامل���ي  ح���دث  اأي 
البحري���ن العزيزة يف الفرة م���ن 16 اإلى 18 
اأكت�ب���ر اجل���اري معر����ض وم�ؤمت���ر البحرين 
الدويل للدفاع “بايدك” حتت رعاية �سيدي 
�ساح���ب اجلالة املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة عاه���ل الب���اد املف���دى حفظ���ه اهلل 
ورع���اه، ويعد ه���ذا املعر�ض م���ن اأهم واأكرب 
املعار����ض الدولي���ة املتخ�س�س���ة بالدف���اع 
“ال���ربي واجل����ي والبح���ري” يف املنطق���ة، 
و�ست�س���ارك به �ركات دولي���ة عديدة، وكما 
ق���ال تيم ب�رتر املدير الع���ام لدى كاري�ن 

للدف���اع والأمن وهي اجلهة املنظمة: “يقدم 
معر����ض وم�ؤمت���ر البحري���ن ال���دويل للدفاع 
فر�سة كب���رية لل����ركات ل�ستعرا�ض اأحدث 
املعدات والتجهيزات والقدرات الع�سكرية، 
حيث يعت���رب حدثا دوليا مهم���ا كما �سيقدم 
امل�ؤمتر امل�ساح���ب من�سة مثالي���ة لالتقاء 
باأبرز �سناع الق���رار يف احلك�مات واجلي��ض 
وال�سناع���ات الدفاعي���ة، و�سيتي���ح فر�س���ة 
غري م�سب�قة ملناق�سة اأب���رز التحديات التي 
ت�اجهه���ا ه���ذه ال�سناع���ة لتحدي���د احلل�ل 

املمكنة، ومناق�سة جمالت التعاون”.
ل�س���ك اأن ا�ست�ساف���ة البحري���ن العديد 
م���ن الأن�سط���ة والفعاليات الدولي���ة املهمة 
م���ن بينها معر�ض “بايدك” ي�ؤكد امل�ساهمة 

الكب���رية واجله����د الت���ي تق�م به���ا مملكة 
بال�سراتيجي���ات  يتعل���ق  فيم���ا  البحري���ن 
الأمني���ة والدفاعي���ة على جمي���ع امل�ست�يات 
وت�حي���د الروؤى وتعميق الفكر من اأجل مزيد 
م���ن التاحم الع�سك���ري والتما�سك الدفاعي 
لتحقي���ق اأعل���ى درج���ات الأم���ن وال�ستقرار 
وال�س���ام، فعل���ى �سعيد م�ؤمت���ر التحالفات 
الع�سكري���ة يف ال�رق الأو�سط ال���ذي �سيقام 
على هام����ض املعر����ض �سيك����ن املتحدث 
الرئي�ض يف اجلل�سة الفتتاحية اجلرنال رحيل 
�ري���ف القائ���د الع�سك���ري لق����ات التحالف 
الإره���اب،  ملحارب���ة  الع�سك���ري  الإ�سام���ي 
و�سيتن���اول امل�سارك�ن خمتل���ف التحديات 
يف املنطقة والآف���اق ال�سراتيجية وحتديد 

املخاطر ويف مقدمتها الإرهاب والتنظيمات 
املتطرف���ة وق����ى ال�ر والتخري���ب والدمار، 
كما اأنه �سيك�ن من�سة للتحالفات الع�سكرية 
القتالي���ة  املنظ�م���ات  اأح���دث  وعر����ض 

املتكاملة.
اإن معر����ض وم�ؤمت���ر البحري���ن ال���دويل 
للدف���اع الذي تدعمه ب�س���كل كبري ق�ة دفاع 
البحري���ن وي�لي���ه كل امل�س�ؤول����ن الرعاية 
والهتمام، �سيك����ن حدثا فريدا مب�ساركاته 
املتن�عة، ومن امل�ؤكد �سي�سهد اإقبال كبريا 
م���ن اجلمه����ر والعار�س���ن على ح���د �س�اء 
و�سيعج باخل���ربات يف القطاعات الع�سكرية 
اإل���ى جانب ما يت�سمنه م���ن اأجنحة تقدم كل 

جديد ومتط�ر يف عامل الت�سليح.

معرض ومؤتمر البحرين 
الدولي للدفاع

مل يكن التقرير ال�سادر عن منظمة الأمم 
املتحدة من�سفا، حيث حمل التقرير التحالف 
العربي بقي���ادة اململكة العربي���ة ال�سع�دية 
م�س�ؤولي���ة قت���ل اأطف���ال اليمن، فم���ا ورد يف 
التقري���ر من معل�مات ي�ؤك���د عدم م�سداقية 
الأم���م املتح���دة ح����ل دور التحال���ف العربي 
يف اليمن، فه���ي م�سللة وغ���ري دقيقة، وهي 
معل�مات مرف��سة عربًيا. اإن التحالف العربي 
ال���ذي تق����ده اململك���ة العربي���ة ال�سع�دية 
ال�سقيقة ُيقاتل امليلي�سيات احل�ثية وق�ات 
الرئي�ض اليمني املخل�ع من اأجل حترير اليمن 
العربي م���ن احتالهم وتخلي�سه من جرائمهم 

التي يندى لها جبن الإن�سانية. 
التحال���ف العرب���ي ُيقاتل ق����ات الباطل 
لإحقاق احلق، ويتع���اون مع اجلميع من وف�د 
عربي���ة واأممي���ة ومنظم���ات عاملية م���ن اأجل 
و�س�ل امل�ساعدات الإن�سانية اإلى اأبناء اليمن 
ول مينعها، بينما احل�ثي�ن ي�ست�ل�ن على ما 
ي�سل اإلى اليمن من خمتلف امل�ساعدات التي 
يتربع به���ا العامل، ويق����م احل�ثي����ن اأي�سا 
بق�س���ف املدار����ض وتدم���ري امُل�ست�سفيات، 
وبذلك يحرم�ن ال�سع���ب اليمني من التعليم 
وال�سح���ة ومن كل اخلدمات الإن�سانية الأخرى 

فيق�س�ن على كل معاين احلياة يف اليمن.

لقد اأن�ساأ التحالف العربي وحدة خم�س�سة 
حلماي���ة اأطفال اليمن من احلرب وتداعياتها، 
بينما احل�ثي�ن وحلفاوؤه���م يق�م�ن بتجنيد 
اأطف���ال اليم���ن وه� اأمرٌ حمظ����ٌر يف النزاعات 
امُل�سلح���ة وفًقا ملبادئ باري����ض ب�ساأن اإ�راك 
الأطفال يف املنازع���ات امُل�سلحة، فتجنيدهم 
يع���د جرمي���ة ح���رب بح�س���ب تعري���ف نظ���ام 
روما املن�س���اأ للمحكمة اجلنائي���ة الدولية. اإن 
التحالف العربي ُملتزم بهذه التفاقيات التي 
وقع���ت عليها الدول امُل�سارك���ة يف التحالف، 
وه���ي تعمل على حماي���ة الأطفال املت�ررين 
م���ن النزاعات امل�سلحة، ومنه���ا الربامج التي 

اأطلقه���ا مرك���ز املل���ك �سلم���ان واأ�سهمت يف 
التخفيف من معاناة الأطفال يف اليمن.

اإن ما ذكره تقري���ر الأمم املتحدة يفتقد 
امل�سداقي���ة والنزاهة، فاإعداد التقرير اعتمد 
عل���ى معل�م���ات غ���ري �سحيح���ة وم���ن جهات 
تكن الع���داء لل�سع�دية وقيادته���ا و�سعبها، 
ومت���ت �سياغت���ه مبعل�م���ات خاطئ���ة وم���ن 
م�س���ادر غري م�ث�قة وغري حمايدة، ومن قتل 
الأطف���ال ُهم احل�ثي����ن وحلفاوؤهم من خال  
ق�سفهم الدائم لاأهداف املدنية من مدار�ض 

وم�ست�سفيات وبي�ت ومرافق مدنية اأخرى.

مصداقية زائفة ونزاهة 
مفقودة

اأك���د دي����ان اخلدم���ة املدنية اأن 
تعين �ساغلي ال�ظائف العليا يك�ن 
م���ن البحرينين فقط ولي�ض الأجانب، 
م�س���ريا اإل���ى التناق����ض امل�ستم���ر يف 
اأع���داد الت�ظيف���ات اجلدي���دة لغ���ري 
البحريني���ن من �سنة اإلى اأخرى ح�سب 

اإح�ساءات اخلدمة املدنية.
الكات���ب  مق���ال  عل���ى  وتعقيب���ا 
حممد املحف�ظ واملن�س�ر يف �سحيفة 
“الب���اد” العدد رق���م 3266 ال�سادر 
ي�م 23 �سبتم���رب 2017، والذي اأ�سار 
في���ه اإل���ى اأن دي�ان اخلدم���ة املدنية 
يفتق���د خلطط معاجل���ة تزاي���د اأعداد 
امل�ظفن الأجان���ب يف القطاع العام، 
واأن هن���اك 14 األ���ف وظيف���ة حك�مية 
الدي����ان  اأو�س���ح  اأجان���ب،  ي�سغله���ا 

التايل:
الدي����ان كان اأج���اب يف رده على 
�س����ؤال ورد من اأحد الن�اب باأن العدد 
الإجمايل للم�ظف���ن غري البحرينين 
والهيئ���ات  ال����زارات  يف  العامل���ن 
احلك�مي���ة ل يتج���اوز ن�سبة 17 % من 
اإجم���ايل عدد الق����ى العاملة باخلدمة 
املدني���ة، وذلك بع���د اإدخ���ال بيانات 
جمي���ع م�ظف���ي الهيئ���ات احلك�مية 
الإدارية  احلالين لنظام املعل�م���ات 
للم����ارد الب�رية مبا فيهم امل�ظفن 
غري البحريني���ن الذين مت ت�ظيفهم 
يف الهيئ���ات قب���ل �سمهم حتت مظلة 

اخلدمة املدنية.
كم���ا ياح���ظ التناق����ض امل�ستمر 
يف اأع���داد الت�ظيف���ات اجلديدة لغري 
البحريني���ن من �سنة اإلى اأخرى ح�سب 
ما ت��سح���ه اإح�ساءات اخلدمة املدنية 

)مرفق ن�سخة منها(.
ب���اأن  اآخ���ر نفيدك���م  م���ن جان���ب 
العلي���ا  ال�ظائ���ف  �ساغل���ي  تعي���ن 
يك����ن م���ن البحرينين فق���ط ولي�ض 
الأجانب، حيث ت�سكل ن�سبة البحرنة يف 
ال�ظائف العليا باخلدمة املدنية 100 
%، هذا ويق�م دي�ان اخلدمة املدنية 
بالعمل على م�روع اإدارة الإحال الذي 
مب�جب���ه �س�ف يتم التاأك���د من وج�د 
�سف ثاين م���ن القيادات وامل�ظفن 
يف كل ال�ظائف املف�سلية يف اجلهات 
اخلا�سعة للخدمة املدنية واإعداد خطة 
متكامل���ة لتحقي���ق ذلك حي���ث �سيتم 

الإعان عنها يف حينه.

جمم�ع الت�ظيفات اجلديدة لغري 
البحريني���ن يف ال�سن����ات من 2013 

ولغاية 2016

الرقم ال�سنة جمم�ع الت�ظيفات
 1212 2013 .1

742 2014 .2
 593 2015 .3
173 2016 .4

ديوان اخلدمة املدنية

“الخدمة”: البحرينيون 
يشغلون الوظائف 

العليا وليس األجانب

tariq
@cogir.org

 الحرية واإلساءة 
د. طارق آل شيخان للحرية

ما وراء الحقيقة



علي مجيد

أش��اد عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة رئيس لجنة 
كرة الس��لة الثالثية )3 أون 3( القائم 
بأع��ال رئي��س لجن��ة كرة الس��لة 
بالدعم  النس��ائية عبدالجليل خضري 
الالمح��دود ال��ذي يقدم��ه رئي��س 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة يف 
س��بيل تطوير كرة السلة النسائية يف 

مملكة البحرين. 
وأك��د القائم بأعال رئيس لجنة كرة 
السلة النسائية عبدالجليل خضري أن 
كرة الس��لة النسائية تحظى باهتام 
كبري من جانب س��مو رئيس االتحاد، 
مشريا إىل أن توجيهات سموه أمثرت 
عن إط��الق دوري خاص للس��يدات 

هذا املوسم.
وقال خضري إن دوري السيدات هذا 
املوس��م س��يكون مبش��اركة 6 أندية 
ورشكات ه��ي املواه��ب أ، املواهب 
ب، النجمة، الجامعة اإليرلندية، ألبا 
وبابكو، موضحا أنهم يسعون لزيادة 
رقع��ة قاعدة كرة الس��لة النس��ائية 
يف اململك��ة وذلك يف س��بيل تكوين 
منتخبات بحرينية نسائية قوية ترفع 

اسم اململكة يف املحافل الخارجية.
وأش��ار خضري إىل أن دوري السيدات 
س��ينطلق غدا الجمع��ة بإقامة ثالث 
جمي��ع  س��تقام  حي��ث  مباري��ات، 
املباريات عىل صالة جامعة البحرين 
يف  األيرلندي��ة(  )الجامع��ة  الطبي��ة 

منطقة البسيتني.

وس��يكون ال��دوري م��ن دور واحد 
يعقب��ه مربع للف��رق األربعة األوىل، 
يتأهل منها فريقان للمباراة النهائية.
وأضاف خضري: “كرة السلة النسائية 
تحظى بدعم خاص من جانب سمو 
الش��يخ عيىس ب��ن ع��يل آل خليفة 
كبقي��ة قطاع��ات لعبة كرة الس��لة، 
س��موه يويل اهتاما بالغ��ا للعنرص 
النس��ايئ يف ك��رة الس��لة كواحد من 
امللفات الرئيس��ة التي يس��عى سمو 

رئيس االتحاد لتطويرها”.
ونوه خضري بالدور الكبري التي تلعبه 
لجنة تطوير كرة السلة النسائية التي 
شكلها سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة برئاسة الشيخ صقر بن سلان 
آل خليف��ة، مثنيا ع��ىل أهمية هذه 

اللجنة الرامية؛ لتوحيد الجهود تجاه 
االرتقاء بالعنرص النسايئ يف اللعبة.

غ��ًدا  السلة  ل��ك��رة  ال��س��ي��دات  دوري  ان��ط��اق 
خضير يشيد بدعم سمو الشيخ عيسى بن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي

أم الحصم           اتحاد السلة

منافس��ات  الي��وم  تنطل��ق 
مس��ابقة  م��ن   41 النس��خة 
كأس جالل��ة امللك لكرة القدم 
“أغىل الكؤوس”، وذلك بإقامة 
مباريات الدور التمهيدي عند 

6 مساء. 
يلع��ب س��رة مع ق��اليل عىل 
استاد األهيل، ويلعب االتفاق 
مع مدين��ة عيىس عىل ملعب 
الرف��اع، فيا يلع��ب التضامن 
مع البسيتني عىل ملعب مدينة 
حمد. وبحسب نظام املسابقة 
للموسم الجاري، فإن مباريات 
بنظام  تلعب  التمهيدي  الدور 

إخراج املغلوب.
 وي��رف عىل تدريب س��رة 
إبراهي��م،  س��لان  امل��درب 

العراقي  امل��درب  ق��اليل  فيا 
عبدالجبار حميد. 

في��رف عىل  االتف��اق،  أم��ا 
تدريب��ه املدرب صالح حبيب، 
ومدينة عيىس املدرب جاس��م 

محمد.
 ويرف عىل التضامن املدرب 
عيل منصور، والبسيتني املدرب 

مرجان عيد. 
وتؤمل الفرق يف تحقيق الفوز 
وخطف بطاقة الرش��ح للدور 
مث��ن النه��ايئ الذي س��ينطلق 
20 أكتوبر الج��اري. ويف حال 
اس��تمرار التعادل يف مباريات 
الي��وم، فإنه س��يتم اللجوء إىل 
ركالت الرجيح مبارشة لتحديد 

املتأهلني.

الك��رة  اتح��اد  أن  إىل  يش��ار 
جدي��دا  نظام��ا  اس��تحدث 
للمس��ابقة بدءا من دور مثن 
النه��ايئ، إذ س��تلعب مبارياته 

بنظام الذه��اب واإلياب حتى 
نص��ف النه��ايئ دون وج��ود 
ح��ال  يف  إضافي��ة  ألش��واط 
اس��تمرار التعادل، عىل خالف 
املباراة النهائية التي سيتم فيها 
اللجوء لألشواط اإلضافية، ويف 
حال اس��تمرار التعادل اللجوء 

لركالت الرجيح.
يذك��ر أن مباريات مثن النهايئ 
أس��فرت قرعته��ا ع��ن اآليت: 
البدي��ع مع الحال��ة، البحرين 
مع االتحاد، األهيل مع املنامة، 
النجمة، املحرق  الش��باب مع 
مع الرفاع الرق��ي، الحد مع 
س��رة أو ق��اليل، املالكي��ة مع 
التضامن أو البس��يتني، والرفاع 

مع االتفاق أو مدينة عيىس. 

غ��ادر املنتخ��ب الوطن��ي لفنون 
الوط��ن  أرض  املختلط��ة  القت��ال 
الشيش��انية  العاصمة  إىل  متوجها 
غروزين؛ لخوض املعسكر التدريبي 
ال��ذي ي��أيت ضم��ن ف��رة اإلعداد 
الت��ي يجريها املنتخب اس��تعدادا 
مبنافس��ات  املرتقب��ة  للمش��اركة 
النس��خة الرابع��ة لبطول��ة العامل 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة للهواة 
التي س��تحتضنها وتنظمها مملكة 
البحري��ن يف الفرة -12 19 نوفمرب 
املقب��ل ب��إرشاف االتح��اد الدويل 
.IMMAF لفنون القتال املختلطة
ويض��م وف��د املنتخ��ب امل��درب 
ال��رويس إلدر إل��داروف، واملدرب 
الكوهجي،  املقاتل حمزة  املساعد 
و15 مقات��ال، وهم: حس��ني عياد 
“وزن 57 كيلوجراما”، حمزة زريره 
كيلوجرام��ا”، عبدالل��ه  “وزن 61 
كيلوجرام��ا”،   66 “وزن  الفاي��ز 
حمد مط��ر “وزن 66 كيلوجراما”، 
عبدالرحمن الس��عدون “وزن 66 
كيلوجراما”، محم��د عباس “وزن 

فك��ري  ناي��ف  كيلوجرام��ا”،   70
“وزن 70 كيلوجراما”، عبدالرحمن 
الحسن “وزن 84 كيلوجراما”، عيل 
بوجف��ال “وزن 56.8 كيلوجراما”، 
عبداملناف ماغوميدوف “وزن 66 
ماغوميدوف  غمزات  كيلوجراما”، 
رمض��ان  كيلوجرام��ا”،   61 “وزن 
جيتين��وف “وزن 70 كيلوجراما”، 
 70 “وزن  جمبات��وف  ش��اميل 
كيلوجراما”، رج��ب عاطف “وزن 
77 كيلوجرام��ا” وزب��ري غادزيف 

“وزن 77 كيلوجراما”.
ومن املتوق��ع أن يخوض املنتخب 
التدريب��ي الذي  خالل معس��كره 
ميت��د حتى الس��ابع م��ن نوفمرب، 
سلس��لة من التدريبات املقس��مة 
ع��ىل الناحت��ني البدني��ة والفنية، 
وذلك حسب الربنامج الذي وضعه 
املدرب إل��داروف لهذه الفرة من 
اإلعداد، سيسعى من خاللها لرفع 
املقاتلني ألعىل معدالت  مس��توى 
الحدث  انط��الق  قبل  الجاهزي��ة 
العامل��ي، الذي ش��هد حت��ى اآلن 

اعتاد مش��اركة  38 منتخب من 
ميثلهم  الس��بعة  القارات  مختلف 
250 مقات��ال ومقاتل��ة مبختل��ف 
األوزان املعتم��دة ل��دى االتح��اد 

الدويل.
من جانبه، مثن عضو مجلس إدارة 
اللجنة االوملبي��ة البحرينية رئيس 
االتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املختلطة BMMAF خالد الخياط 
دعم النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة الرئيس 

الفخري لالتح��اد البحريني لفنون 
الش��يخ  س��مو  املختلطة  القت��ال 
خال��د بن حم��د آل خليفة جميع 
فعالي��ات وبرامج االتح��اد، مؤكدا 
أن دعم سموه سيصب يف مصلحة 
مواصلة االتحاد السري نحو تحقيق 
أه��داف اإلس��راتيجية التطويرية 
الت��ي رس��مها س��موه، والتي من 
القتالية  بالرياضات  االرتقاء  شأنها 
املندرج��ة تح��ت مظل��ة االتحاد، 
مضيفا أن املعسكر التدريبي الذي 
سيخوضه املنتخب الوطني لفنون 
القتال املختلطة للهواة يأيت تنفيذا 
لتوجيه��ات س��موه الرامي��ة لرفع 
الجاهزية القتالي��ة لدى املقاتلني؛ 
من أجل االس��تعداد لخوض غار 
منافس��ات “عاملية الهواة”، مشريا 
إىل أن االتح��اد يتطل��ع أن يحقق 
املنتخ��ب الظهور املرف يف هذه 
البطولة واملنافس��ة ع��ىل تحقيق 
إنج��از جدي��د يض��اف لسلس��لة 
 MMA اإلنج��ازات الت��ي حققتها

البحرينية.

اليوم انطالق النسخة 41 لـ “أغلى الكؤوس”

3 مباريات في الدور التمهيدي بتوقيت واحد

منتخب MMA يعسكر في غروزني تحضيًرا ل� “عالمية الهواة”

أحمد مهدي

المركز اإلعامي        اتحاد فنون القتال المختلطة 

خالد الخياط

عبدالجليل خضير
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اس��تعاد فري��ق املحرق ص��دارة ترتيب 
دوري زين لكرة الس��لة من جديد بعد 
24 س��اعة فقط من صع��ود النويدرات 
لها، بتحقيقه فوزا جديدا عىل حس��اب 
االتح��اد بنتيج��ة )104/82(، يف املباراة 
التي جمعتها مس��اء أم��س )األربعاء( 
عىل صالة اتح��اد اللعبة بأم الحصم، يف 
إط��ار منافس��ات الجولة الخامس��ة من 

الدوري التمهيدي للمسابقة.
وهذا هو الف��وز الخامس ع��ىل التوايل 
للمح��رق، إذ رفع رصي��ده إىل 10 نقاط 
بالعالم��ة الكاملة يف ريادة الرتيب، فيا 
تلقى االتحاد الخس��ارة الثانية له مقابل 

3 انتصارات وبات رصيده إىل 8 نقاط.
ويدين املحرق بفوزه إىل األداء الجاعي 
يف الجانبني الدفاع��ي القوي والهجومي 
املنّوع، خصوصا التصويبات الثالثية من 
الثنايئ محمد حس��ن وأحمد سلان، إىل 
جانب اخراقات بدر جاسم وعيل عباس.
أما االتحاد ورغم خس��ارته، إال أنه قدم 
األداء الذي يناس��ب امكاناته وإمكانات 
العبيه الفنية وليس لديه األكرث واألفضل 
ما قدم��ه، وه��و مع��ذور يف مواجهة 
فريق متكامل ومتجانس ولديه الهجوم 

املرع��ب، إذ إن التق��دم طوال الش��وط 
األول وإحراز 80 نقطة يف س��لة املتصدر 
يعد مبثابة الجرأة والشجاعة ويحتاج إىل 
خربة هذه املباريات ورفع معدل اللياقة 

البدنية يف مبارياته املقبلة.
االتحاد س��جل أفضلية نسبية عىل مدار 
شوط املباراة األول عىل مستوى مختلف 
امله��ارات، وال س��يا الرمي��ات الثالثية 
الت��ي متّيز بها البنفس��ج وأعطته التقدم 
طوال الفرتني األوىل والثانية حتى أنهى 

الشوط متقدما 49/46.
املح��رق رضب بق��وة منذ بداي��ة الربع 
الثالث الذي تق��دم فيه ألول مرة عرب 5 

نقاط متتالية لبدر جاسم 51/49.
وأخذ املحرق يف توسيع الفارق تدريجيا 
وأنهى الربع الثال��ث متقدما بفارق 13 

نقطة وبنتيجة 77/64.
وحاف��ظ املح��رق ع��ىل تقدم��ه بفارق 
مريح يف الربع األخري، حتى حسم نتيجة 

املباراة ملصلحته 104/82.
ويف املب��اراة األوىل، حق��ق حامل اللقب 
املنام��ة ف��وزه الثال��ث عىل الت��وايل يف 
ال��دوري، بتغلب��ه ع��ىل الح��د بنتيجة 

.)110/52(

ورف��ع املنامة رصي��ده إىل 6 نقاط، فيا 
أصبح رصيد الحد عند 4 نقاط بالخسارة 

الرابعة.

وج��اءت نتائج أش��واط املب��اراة كاآليت: 
)30/20( و)32/14(   ،)21/13(  ،)27/5(

جميعها للمنامة.

المحرق يبطل مفاجأة االتحاد ويستعيد صدارة “زين”
فوز مريح للمنامة على الحد

من لقاء المحرق واالتحاد          )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي
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يواص��ل منتخبن��ا الوطن��ي األول 
لكرة اليد تدريباته املحلية يف إطار 
اآلسيوية  للتصفيات  اس��تعداداته 
18 واملؤهل��ة إىل موندي��ال العامل 
واملق��رر إقامتها يف كوريا الجنوبية 

مطلع العام املقبل.
تدريباته  الي��د”  “أحم��ر  وب��ارش 
أمس )األربعاء( ع��ىل صالة اتحاد 
اللعبة ب��أم الحصم بقيادة املدرب 
االيس��لندي جودنس��ون ومعاونه 
عيل العن��زور بحض��ور 21 العب 
وهم: الحراس محمد عبدالحسني، 
ع��يل خمي��س، عبدالل��ه الزميور، 
والالعبون: مهدي س��عد، محمود 
عبدالق��ادر، عيل يوس��ف، أحمد 
جالل، بالل بش��ام، حسني الصياد، 
حس��ني فخ��ر، ع��يل عبدالق��ادر، 
جاس��م الس��الطنة، حس��ن مدن، 
محمد م��ريزا، محمد حبيب، عيل 
مريزا سلان، محمد مريزا سلان، 
حسني القطري وعيل عيد، وتواجد 

الناشئان عبدالله عيل وأحمد عيل 
اللذان مل يكونا ضمن القامئة التي 
صدرت من ِقبل الجهاز الفني قبل 
أيام، وش��هد غي��اب محمد املقايب 

لوجود حالة وفاة. 
 وبعد عمليات اإلحاء االعتيادية 
الكابنت  بقي��ادة  الفري��ق  ألف��راد 
حس��ني الصياد، بارش اآليس��لندي 
يف تطبيق خططه التدريبية والتي 
الدفاعية   الجوان��ب  تركزت ع��ىل 
ع��رب تقس��يمة يف نص��ف ملعب 

م��ع تغي��ري العن��ارص يف الجوانب 
الدفاعي��ة والهجومي��ة، فيا كان 
الحراس محاط��ون بتدريب خاص 
من ِقبل املدرب السويدي توماس. 
ثم عمد املدرب لخوض تقس��يمة 
ع��ىل امللع��ب بأكمله س��عى من 
الدفاعية  الجوانب  خاللها لتطبيق 
الهجومي��ة الت��ي تط��رق له��ا يف 
بداية التدريب م��ع الوقوف عىل 
كل بع��ض اللعبات الس��لبية التي 

تحدث.

م��ن جانب��ه أش��ار رئي��س لجنة 
البحرين��ي  باالتح��اد  املنتخب��ات 
الي��د اس��اعيل باق��ر أن  لك��رة 
اس��تدعى  جودنس��ون  امل��درب 
املميزان الناش��ئان أحمد وعبدالله 
لصف��وف املنتخب ل��ي يتحصالن 
ع��ىل االس��تفادة م��ن تواجدها 
الخربة  واكتس��اب  الالعب��ني  م��ع 
واالحت��كاك خالل الف��رة الحالية 
كونها من عنارص املستقبل للعبة.  
اإلعداد  وسيواصل منتخبنا مرحلة 
التي تعترب قبل األخرية حتى موعد 
مغادرت��ه إىل تون��س للمش��اركة 
يف البطول��ة الدولي��ة الودي��ة مع 
إي��ران،  )الس��عودية،  منتخب��ات 
تونس( وذلك يف الفرة من 25 إىل 
28 أكتوب��ر الجاري، عىل أن يعاود 
التجمع مرة أخرى يف شهر ديسمرب 
املقبل لخ��وض املرحلة التحضريية 
األخ��رية التي تس��بق انخراطه يف 

املنافسات الرسمية للتصفيات.

كشفت جهات إعالمية عن وجود فكرة يف قيد التنفيذ من جانب رئيس هيئة الرياضة السعودية تريك آل الشيخ بتنظيم 
مباراة دولية يف كرة القدم ملنتخب ميثله أبرز عنارص )السعودية، اإلمارات، البحرين ومرص(؛ ملواجهة أحد الفرق العاملية.
وجاء يف الخرب الذي تداول يوم )اإلثنني( وخصوصاً من جانب اإلعالمي املرصي عمرو أديب خالل برنامج “كل يوم” عرب 

فضائية “ON E” أن هذا اللقاء الذي مل يحدد موعده ومكانه حتى اآلن ستتكفل به اململكة العربية السعودية، وأن ريع 
هذه املباراة سيكون لصالح أبناء شهداء الجيش والرطة املرصيني. 

ويف الوقت الذي مل يذكر فيه اإلعالمي أديب عن هوية الفريق الذي سيتم مواجهته، إال أن تقارير ذات السياق أشارت إىل أن 
فريق أتلتيكو مدريد اإلسباين قد يكون هو األقرب ملواجهته. 

يذكر أن املنتخبني السعودي واملرصي ضمنا التأهل إىل نهائيات كأس العامل واملقرر إقامته يف روسيا 2018.

انضمام الناشئان أحمد وعبداهلل وغياب المقابي

“أحمر اليد” يواصل تدريباته استعدادًا لآلسيوية

منتخب “رباعي” لمواجهة أتلتيكو مدريد

علي مجيد

جانب من تدريب االمس 
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يعقوب: قدمت عرضي 
لداركليب والمفاوضات معلقة

“السهام الحمراء” تحلق في “جرافيتي”

حسن علي:
قال العب منتخبنا الوطني ونادي داركليب 
للكرة الطائرة محمد يعقوب إن املفاوضات 
بني داركليب واألندية التي قدمت له عرضا 

رسمياً مازالت معلقة دون البت فيها من جانب 
ناديه األم. وكان يعقوب تلقى عرضني رسميني 

من ناديي النجمة واملحرق للدفاع عن ألوانها 
يف املوسم الحايل. وأضاف يعقوب ل� “البالد 

سبورت” بأن املفاوضات بني ناديه واألندية األخرى 
مجمدة دون حدوث أي تطورات جديدة يف املوضوع، متمنياً بأن يحسم 

وجهته القادمة قريباً من خالل العرض املناسب الذي يحصل عليه ويؤمن له 
مستقبله. وقال إنه سبق وأن جلس مع إدارة نادي داركليب، وقدم عرضه 

وقد لقي تفاعال إيجابياً من اإلدارة، إال أنه مل يحصل عىل إجابة سواء بالقبول 
أو الرفض للعرض الذي قدمه لداركليب، مشرياً يف الوقت ذاته بأنه عىل 

غري تواصل مع األندية التي قدمت عروضها له. وأوضح يعقوب بأن الرؤية 
بخصوص التعاقد مع العب أجنبي محرف غري واضحة لغاية اآلن، موضحاً 

“أعتقد بأنه يف حال بقايئ مع الفريق، فإن النادي لن يستعني مبحرف أجنبي، 
ويف حال رحييل، فإن الفريق سيستقطب العبا؛ من أجل تدعيم صفوف 

الفريق مبركز 4 الذي أشغله حاليا..”. يذكر أن محمد يعقوب يعترب أحد أفضل 
ضاريب مركز 4 حالياً، وقد حصل عىل لقب أفضل العب شامل ببطولة األندية 
الخليجية التي أقيمت يف الدوحة، وفاز بلقبها داركليب ألول مرة يف تاريخه، 

ويعترب أحد الركائز األساسية ل� “العنيد” واملنتخب الوطني.

استضافت جرافيتي أندور سكاي دايفينغ أعضاء فريق السهام الحمراء 
الربيطاين التابع للقوات الجوية امللكية الربيطانية. فقد خاض أعضاء الفريق 

تجربة الطريان الحر بداخل النفق الهوايئ مع مدريب جرافيتي، واستمتعوا 
بهذه التجربة التي تعد نوع آخر من الطريان بالنسبة لهم وذلك يف أجواء 

مليئة بالتنافس واملتعة. وتبادل أعضاء فريق السهام الحمراء الربيطاين وأعضاء 
فريق جرافيتي حبهم وشغفهم للطريان واالستعراض، هذا باإلضافة إىل الحيل 

يف الطريان التي يستندون إليها لجذب اهتام الجمهور.
وقد أشار رئيس فريق السهام الحمراء الربيطاين “مايك لينغ” بأنه شخصيا 

وأعضاء الفريق استمتعوا بتجربة الطريان الحر التي جعلتهم يحلقون يف 
الهواء، ولكن بطريقة مختلفة، مشري بأنها تجربة فريدة من نوعها عىل الرغم 

من تحليقهم املستمر يف الساء. وقال أيضا: “نحن نحب الطريان سواء كان 
بداخل الطائرات أو خارجها. ونود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لجرافيتي 

اندور سكاي دايفينغ عىل إتاحة هذه الفرصة الثمينة، حيث استفدنا كثريا من 
هذه التجربة وخاصة من خربة مدريب جرافيتي املحرفني”. وبدورها، أعربت 

مديرة التسويق بجرافيتي مريم فتحي، قائلة: “لقد رسرنا بوجود فريق 
السهام الحمراء بجرافيتي. فقد استمتع فريق العمل بهذه التجربة الفريدة 

التي أتاحت الفرصة لهم بتبادل األحاديث عن الطريان يف أجواء مختلفة، 
متطلعني إىل استضافة فريق السهام الحمراء يف املرات املقبلة”.

بن جال: خطة فنية متكاملة 
تحضيرًا آلسياد جاكرتا 2018

النجمة يتربص باألهلي... 
والحالة أمام البحرين

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى: أكد نائب رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل أن االتحاد أعد 

خطة فنية متكاملة إلعداد الالعبني للمشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية 
القادمة “جاكرتا 2018” مبا يكفل تحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة 
البحرينية تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى، رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وأضاف بن جالل “مع تبقي أقل من عام عىل انطالق آسيا جاكرتا فإننا 
أعددنا خطة متكاملة لتهيئة وإعداد جميع العدائني والعداءات ابتداء 

من شهر نوفمرب املقبل إليصالهم إىل أرفع مراحل الجاهزية الفنية 
والبدنية، حيث سيخوض العداءون سلسلة من املعسكرات التدريبية 

وامللتقيات وبعض البطوالت الرسمية األخرى للوصول إىل الجاهزية 
التامة..”. كا ذكر بن جالل أن االتحاد سيشارك يف بطولة غرب آسيا 

التي من املؤمل أن تقام بشهر مايو املقبل لتكون مبثابة محطة إعداد 
قبل خوض االستحقاق القاري، كا سيتم توفري معسكر تدريبي يف 

إحدى الدول القريبة من اندونيسيا لتحضري العدائني. وأكد نائب رئيس 
االتحاد أن الهدف من املشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية القادمة هو 

تحقيق غلة وافرة من امليداليات تفوق ما تحقق يف النسخة املاضية 
بكوريا “إنشيون 2014” عندما أحرز املنتخب 18 ميدالية بينها 9 

ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات حيث سيشارك اتحاد ألعاب القوى 
بقامئة قد تصل إىل 60 عداء وعداءة وبعدد كامل من العدائني يف كل 

مسابقة بهدف إحراز أكرب عدد من امليداليات امللونة الفتاً النظر إىل أن 
منتخب البحرين سينافس عىل امليداليات الذهبية بالدرجة األوىل واضعاً 

يف اعتباره تجاوز املنتخب الصيني حامل لقب النسخة املاضية وسط 
منافسة رشسة من اليابان التي برزت بصورة قوية.

الباد سبورت

تختتم مساء اليوم )الخميس( مباريات الجولة الخامسة بإقامة لقاءين، يجمع 
أولها الحالة والبحرين عند الساعة السادسة مساًء، ومن ثم األهيل والنجمة عند 

الساعة 7:45 مساًء، وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتربز املواجهة الثانية يف ختام الجولة، إذ يطمح األهيل يف مواصلة سلسلة نتائجه 

اإليجابية وتحقيق الفوز الرابع له عىل التوايل.
فيا يبحث النجمة عن تحقيق انتصار يقربه من فرق الصدارة، وتعويض الخسارة 

التي تعرض لها أمام النويدرات يف الجولة املاضية.
وميلك األهيل يف رصيده 7 نقاط، فيا يحمل النجمة معه 5 نقاط.

ويدرب األهيل املدرب األمرييك آرون الذي يعول عىل تشكيلة قوية يف ظل تواجد 
حسني شاكر، هشام رسحان، صباح حسني وكاظم ماجد واملحرف األمرييك دوغيت 

إىل جانب بقية أفراد الفريق.
فيا يدرب النجمة املدرب الوطني رؤوف حبيل الذي يعول عىل محرفه األمرييك 
املميز كيو إىل جانب العبيه املحليني أمثال عباس جوادي، محمد بوعالي، حسني 

تقي وقاسم حسن وبقية الالعبني.
أّما املباراة األوىل اليوم، فتعترب فرصة مناسبة لفريق الحالة من أجل العودة إىل 

طريق االنتصارات بعد أن تعرض للخسارة يف الجولتني املاضيتني أمام كل من 
النويدرات واالتحاد عىل التوايل ما جعل الفريق يف وضع صعب أمام جاهريه.
ويسعى الحالة هذا املساء إىل تفادي الخسارة الثالثة واستعادة توزانه بالفوز 

الذي يدفعه إىل املقدمة. الحالة ميتلك 6 نقاط يف املركز السادس، بينا يف جعبة 
البحرين 5 نقاط وضعته باملركز الثامن.

محمد يعقوب

البالد

الصخير        حلبة البحرين الدولية

تتواصل الفعاليات والسباقات 
عىل مضار حلبة البحرين 

الدولية “موطن رياضة السيارات 
يف الرق األوسط” وخالل نهاية 
هذا األسبوع وتحديدا الجمعة 

املوافق 13 أكتوبر الجاري ينطلق 
يوم السباقات الوطنية ببطولتني 

محليتني ومبشاركة نخبة من 
السائقني من املنطقة.

وينطلق موسم البطوالت املحلية 
من خالل يوم السباقات الوطنية 

والجولة األوىل من البطولة املحلية 
“تحدي حلبة البحرين الدولية 
CC 2000” للموسم الريايض 

2018-2017 والجولة األوىل 
من بطولة الدراجات النارية 

.BMR600
وتبدأ الفعاليات يف يوم السباقات 

الوطنية من 4 مساء وتستمر 
اإلثارة والسباقات حتى 9 مساء، 

فال تفوتكم اإلثارة والتحدي 
وتشجيع السائقني البحرينيني 

املشاركني يف ظل التذاكر الرمزية 
املتوفرة بسعر دينارين للكبار 

ودينار واحد للصغار، وتدعو حلبة 
البحرين الدولية جميع الوسائل 

اإلعالمية للحضور وتغطية 

الفعالية وذلك يف النادي اإلعالمي 
بحلبة البحرين الدولية.

وخالل أوىل جوالت البطولة 
يشارك يف البطولة ما يقارب 18 

سائقا، وأبرزهم الشيخ حمد 
بن عيىس آل خليفة، الشيخ 

سلان بن عيىس آل خليفة، تيم 
بريكن، طارق التاجر، رائد حمو، 

محمد جناحي، يل ستونز، مارتينا 

القصاب، نارص القصاب، جيوفاين 
سالرينو، ماجد حمو، اندرياس 
بويليو، ويبيي بويليو، رامزي 

القصاب، مايكل بريسر، أحمد 
الغتمن عيل توبالين.

أما بطولة الدراجات النارية 
BMR600، فسيشارك بها 

مايقارب 16 سائقا من البحرين 
واملنطقة، وأبرزهم: عادل نجار، 

نواف الشعيبي، عبدالله البناي، 
محمد الزيدان، سلطان الهاجري، 

أحمد عبدالسالم، محمد رضا، 
محمد الصادق، عيل أديبي، أحمد 

املعيني، نارص الخرضا و عيىس 
الخياط.

لذا ال تفوتوا حضور أوىل جوالت 
املوسم من البطوالت املحلية يف 

حلبة البحرين الدولية.

  انطاق أولى جوالت يوم السباقات الوطنية غًدا  

أصدر االتح��اد البحريني للكرة الطائرة 
رس��مياً جدول مسابقتي دوري الدرجة 
األوىل والدرج��ة الثانية للك��رة الطائرة 

للموسم الريايض الحايل 2017/2018.
دوري الدرج��ة األوىل س��ينطلق ي��وم 
األربع��اء 22 نوفم��رب املقب��ل بإقام��ة 
مواجهتني ستجمع النجمة بطل الدوري 
مع بن��ي جمرة الصاع��د حديثاً لدوري 
الدرجة األوىل، ثم لقاء األهيل الوصيف 

م��ع اتح��اد الري��ف ثام��ن الرتيب يف 
املوسم املايض، عىل أن تختتم منافسات 
القس��م األول يوم الثالثاء 18 ديس��مرب 
املقبل بإقامة لقاء املحرق واتحاد الريف 

والنرص مع البسيتني يف الجولة األخرية.
وس��تقام معظم مباريات القسم األول 
ي��وم األربعاء والخميس عىل أن تنطلق 
املواجهة األوىل الس��اعة 6:00 والثانية 
الساعة 7:00 مس��اء عىل صالة االتحاد 

مبدينة عيىس الرياضية.
ويش��ارك يف مس��ابقة ال��دوري مثانية 
أندية وهي: النجمة، األهيل، داركليب، 
املحرق، النرص، البسيتني، اتحاد الريف، 

بني جمرة.
وأجل��ت لجن��ة املس��ابقات انطالق��ة 
الدوري من 3 نوفمرب إىل 22 من الشهر 
ذاته بس��بب إقامة منافس��ات البطولة 
العربية للرجال للكرة الطائرة الشاطئية 

التي س��تقام يف النصف األول من شهر 
نوفمرب بسلطنة عان، إضافة إىل تزامن 
تلك الفرة مع بعض املناسبات الدينية.
أم��ا مباري��ات دوري الدرج��ة الثانية، 
فستنطلق يوم األحد 19 نوفمرب املقبل 
عندم��ا يلتقي يف الي��وم االفتتاحي كل 
م��ن النبي��ه صال��ح واملعام��ري، وعايل 
م��ع التضامن، فيا س��يختتم القس��م 
األول ي��وم األح��د 24 ديس��مرب املقبل 

عندم��ا يلتقي يف الي��وم الختامي الدير 
والتضامن.

وستقام معظم منافسات الدوري يومي 
الس��بت واألحد ع��ىل أن تبدأ املواجهة 

األوىل الساعة 6:00 والثانية 7:30 مساء.
ويتنافس يف دوري الدرجة الثانية س��تة 
أندي��ة، وهي: ع��ايل، الش��باب، النبيه 

صالح، املعامري، الدير، التضامن. 

جانب من دوري الدرجة األولى الموسم الماضي

22 نوفمبر انط��اق دوري رجال الطائرة
إصدار الجدول رسميًا

حسن علي
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تختتم اليوم منافس��ات الجولة 
الثانية من بطولة س��مو الشيخ 
عيىس بن عيل املدرس��ية األوىل 
لك��رة الس��لة بإقام��ة مباراتني، 
حيث يجمع اللقاء األول كل من 
فريق مدرس��ة الرفاع اإلعدادية 
ضد فريق مدرس��ة مدينة حمد 
اإلعدادي��ة “الجديدة” وذلك يف 
متام الساعة الثالثة والنصف بعد 
الظهر، في��ا يجمع اللقاء الثاين 
كل من فريق مدرس��ة النس��يم 

الدولية ضد فريق مدرسة عراد 
اإلعدادية يف الس��اعة الخامسة 

مساء.
ويدخ��ل فريق مدرس��ة الرفاع 
اإلعدادية هذه املباراة بنش��وة 
الفوز الكبري الذي حققه بالجولة 
األوىل م��ن البطولة، متطلعا إىل 
تكرار الف��وز وحصد املزيد من 
النقاط الت��ي تؤهله إىل التأهل 
للمرحلة الثاني��ة، حيث يعتمد 
الجه��از الفن��ي للفري��ق ع��ى 

مجموعة متميزة من الالعبني يف 
أثبتوا قدراتهم  صفوفه، والذين 
خ��الل  والهجومي��ة  الدفاعي��ة 

التجربة األوىل لهم.
أما فريق مدرس��ة مدينة حمد 
اإلعدادية الذي تعرض للخسارة 
يف جولت��ه األوىل، فإن��ه مين��ي 
النف��س أن يك��ون افضل حاال 
بهذه املرحلة من أجل أن يثبت 
ذات��ه ويضع ل��ه موض��ع قدم 
عى طريق املنافس��ة مع الفرق 

األخرى، لذا فإن الفريق سيعمل 
تغي��ري وضع��ه  ع��ى  جاه��دا 

لتحقيق هدف الفوز.
ويف اللق��اء الث��اين ال يختل��ف 
الوض��ع ع��ن س��ابقه، خصوصا 
من جهة فريق مدرس��ة النسيم 
الدولية الذي خ��رج من جولته 
األوىل بالخس��ارة، وبالت��ايل فإن 
الجه��از الفن��ي للفري��ق يدرك 
جي��دا أن التعويض مهم للغاية 
من أجل أن يكون الفريق طرفا 

باملنافسة عى لقب البطولة.
وم��ن املؤكد أن امل��درب وضع 
يف نص��ب عيني��ه كل النق��اط 
املطلوب��ة، وعم��ل ع��ى رشح 
كافة السلبيات لالعبيه، وتعزيز 
الجوان��ب اإليجابية للفريق من 
أج��ل الخ��روج بأفض��ل نتيجة 

ممكنة.
النسيم  ويدخل فريق مدرس��ة 
هذه املباراة يف مواجهة غامضة 
مع فريق مدرسة عراد اإلعدادية 

ال��ذي يخ��وض جولت��ه األوىل 

بالبطول��ة، حيث ال يعرف حتى 

اإلمكانات  م��دى  اللحظة  هذه 

الت��ي يتمت��ع بها الفري��ق، وما 

إن كان صاح��ب مس��توى فني 

عال أو دون ذل��ك، لذا فإن كل 

التوقعات تش��ري إىل مستويات 

الجولة  به��ذه  فني��ة مختلف��ة 

بالنس��بة لهذه الفرق بناء عى 

املعطيات املتوافرة.

الرفاع أمام مدينة حمد... والنسيم يواجه غموض عراد
ال��������ي��������وم خ������ت������ام ال������ج������ول������ة ال����ث����ان����ي����ة 

فريق مدرسة مدينة حمد فريق مدرسة النسيم فريق مدرسة الرفاع

أم الحصم                 اللجنة اإلعالمية

قال شيخ املدربني الوطنيني 
يف كرة السلة نجاح عيىس إن 
فكرة اقامة بطولة للمدارس 

برعاية مبارشة من رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
وبالتعاون والتنسيق مع وزارة 

الرتبية والتعليم متمثلة يف إدارة 
الرتبية الرياضية والكشفية 

واملرشدات جداً رائعة وتشكل 
نقلة نوعية وبداية حقيقية 

للتطوير عرب املدارس.
وأكد أن دور املدارس مهم 

جداً يف تعزيز قاعدة لعبة كرة 
السلة كا أن دور معلم الرتبية 

الرياضية أسايس يف اكتشاف 
املواهب وصقلها وتوجيهها إىل 

األندية، وأسرتسل بالقول “يجب 
أن يكون التعاون كبريا ومستمرا 

بني األندية ومعلمي الرتبية 
الرياضية ألنهم هم القريبون 

من الطالب وبإمكانهم ترغبيهم 
باللعبة وحثهم عى مارستها 

بشكل منتظم ورسمي عرب 
األندية املحلية”.

وقال نجاح عيىس “إن لعبة كرة 
السلة بحاجة إىل اكتشاف العبني 

ومواهب جديدة مبواصفات 
معينة تخدم األندية واملنتخبات 

الوطنية من أجل تحقيق 
األهداف املنشودة يف املستقبل 

القريب”.
وأبدى نجاح اعجابه باملكان 

الذي تقام فيه البطولة وأشاد 
بحسن التنظيم واالنضباط من 
قبل الجميع يف الحضور املبكر 

وااللتزام بالقوانني والتحيل بالروح 
الرياضية، وأضاف: لفت انتباهي 

أن الفرحة كانت بادية بشكل 

واضح عى الالعبني املشاركني يف 
البطولة حتى انهم مل يركزوا عى 

الخسارة بقدر ما كانوا فرحني 
باملشاركة واللعب واالحتكاك مع 

املدارس املشاركة.
وأوضح نجاح عيىس أن هذه 

البطولة تعد فرصة ذهبية 
أمام األندية من أجل اكتشاف 

املواهب وضمها إىل األندية، 
ولذلك قال إنه يتمنى أن تتواجد 
األندية عرب ارسال كشاف من كل 

ناٍد بهدف البحث عن العبني، 
وبني أن خالل األيام األوىل من 

البطولة تبني أن هناك عددا من 
الالعبني املميزين الذين ميتلكون 

مقومات بدنية مثالية ولديهم 
اساسيات اللعبة وبالتايل من 

السهل عى األندية االستفادة من 
امكانياتهم وتطوير موهبتهم.
وأشاد نجاح باهتام األندية 

بالفرق املدرسية وتواجد مدرب 
ومساعد يف كل فريق والعدد 

املطلوب من الالعبني وهو 12 
العبا، وتابع: قوانني البطولة 

مناسبة جداً وذلك بالساح لستة 
العبني مسجلني ضمن كشوفات 
األندية باملشاركة يف كل فريق 

فيا يكون العدد اآلخر من 
الالعبني الهواة غري املسجلني يف 
كشوفات األندية لدى االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
وأضاف “من الناحية الفنية تعد 
مشاركة عدد من العبي األندية 

أمر رضوري يف هذه البطولة 
حتى يستفيد باقي الالعبني من 

االحتكاك واكتساب الخربة، وأكد 
نجاح عيىس أن املستوى العام 
للبطولة يف الجولة األوىل جيد 

ومن املتوقع ان يتحسن املستوى 
يف الجوالت القادمة واألدوار 

النهائية بكل تأكيد”.
من جانب آخر أكد نجاح 

أن هذه البطولة يف نسختها 
األوىل تسري يف طريق النجاح 

ولكن األهم أن تستمر وتتطور 
عاماً بعد عام وذلك من خالل 
اجراء تقييم شامل لإليجابيات 
والسلبيات بعد انتهاء البطولة.

شيخ المدربين نجاح عيسى:

البطولة نقلة نوعية وبداية للتطوير عبر المدارس

لقطة من المنافسات نجاح عيسى

رمضان: المدارس الرافد 
الرئيس للمنتخبات الوطنية

اشاد مدرب منتخبنا الوطني 

لكرة السلة للرجال والشباب 

الوطني سلان رمضان، مببادرة 

رئيس االتحاد سمو الشيخ 

عيىس بن عيل بن خليفة 

آل خليفة، بتدشني البطولة 

املدرسية األوىل لكرة السلة.

وأكد رمضان أن البطولة 

املدرسية تعد من املبادرات 

املهمة التي يقوم بتنفيذها 

االتحاد البحريني برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل الذي 

يويل قاعدة كرة السلة االهتام األكرب يف رؤية ثاقبة من 

سموه، ملا تشكله فرق املدرسة والقاعدة من أهمية بالغة 

يف تطوير اللعبة.

وأوضح رمضان أن البطولة تعزز مسرية أنشطة اتحاد 

السلة نحو تحقيق األهداف املنشودة، وميثل عالمة فارقة 

يف سري آلية االتحاد الرامية إىل التنمية اللعبة بشكل 

شامل عرب إعداد أجيال متميزة رياضيا تتمتع باللياقة 

واملهارة، وكذلك املساهمة يف تطوير البنية األساسية لكرة 

السلة.

وقال رمضان إن الرياضة املدرسية تشكل دعامة أساسية 

للرياضة الوطنية ومشتال حقيقيا للتنقيب عن املواهب 

الرياضية وصقل مهاراتها وتوجيهها إىل األندية الرياضية 

وتوفري الظروف والرشوط الالزمة ملارسة النشاط 

الريايض لجميع تالميذ املؤسسات التعليمية املدرسية.

وأكد الوطني رمضان أن الرياضة املدرسية تعترب مجاال 

حيويا يساهم يف تربية التالميذ وتكوينهم التكوين 

السليم من خالل اكتساب املعارف وتنمية الكفاءات 

الرياضية واستيعاب العادات الصحية والوقائية وترسيخها 

وتحصني الناشئة من كل أنواع التطرف والعنف 

واالنحراف.

وأضاف رمضان أن املدارس تعترب هي القاعدة األساسية 

التي ميكن من خاللها اكتشاف املواهب، كا أنها الرافد 

األسايس لألندية، واألندية بالتايل هي الرافد األسايس 

للمنتخبات الوطنية.

وذكر أن من فوائد البطولة املدرسية الكبرية ما يعود عى 

الطلبة أنفسهم وأثرها يف تعزيز العالقات فيا بينهم، إىل 

جانب إعداد مخرجات رياضية واكتشاف مواهب جديدة 

تساهم يف تحقيق االنجازات الرياضية.

سلمان رمضان



تق��ام الي��وم )الخميس( مراس��م الوزن 
للمش��اركني يف مهرج��ان فلكس الريايض 
لبناء األجس��ام، وذلك يف فندق الس��فري 

مبنطقة الجفري.
ومن املؤم��ل أن يقام املهرج��ان بتنظيم 
مركز فلكس الريايض بالتعاون مع االتحاد 
البحرين��ي لرفع األثق��ال خالل يومي 13 
و14 أكتوب��ر الجاري عىل الصالة الثقافية 
مبتح��ف البحرين الوطن��ي، وذلك تحت 
رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن 

عبدالرحمن آل خليفة.
وستكون عملية مراسم التسجيل وامليزان 
يف الف��رة 4 وحت��ى 8 مس��اء لجمي��ع 
املش��اركني من مختلف الدول املشاركة، 

ولجميع فئات بناء األجسام والفيزيك.
يأيت ذلك يف وقت، فإن مراس��م التحكيم 
الرسي لفئات بناء األجس��ام ستجرى غدا 
)الجمعة( يف الف��رة 9 صباحا وحتى 12 
ظه��را بالصال��ة الثقافية، ع��ىل أن يجرى 
التحكي��م النه��ايئ يف الف��رة 6 وحتى 9 

مساء.
أما فئات الفيزيك، ف��إن التحكيم الرسي 
س��يقام يوم السبت 14 أكتوبر الجاري يف 
الفرة 9 صباحا وحتى 12 ظهر يف الصالة 
الثقافية، ع��ىل أن يجرى التحكيم النهايئ 

يف الفرة 6 وحتى 9 مساء.
وس��تقوم قناة البحري��ن الرياضية ببث 
املهرجان مبارشة يوم الجمعة 13 الجاري 
يف الفرة 6 وحتى 9 مس��اء، فيام سيكون 
املهرجان منق��وال خالل اليومني عىل قناة 
flex fes�  ململهرجان يف “اليوتيوب”، وهي

.tival
إىل ذلك، وصل ي��وم أمس األربعاء نائب 
رئيس االتحاد الدويل لبناء األجسام عادل 

فهيم، والذي سيشهد مراسم املهرجان.
يأيت ذل��ك بع��د أن أدرج االتحاد الدويل 
لبن��اء األجس��ام IFBB مهرج��ان فلكس 
الريايض لبناء األجسام يف املوقع اإللكروين 
الرس��مي التابع ل��ه كإح��دى البطوالت 
املعتم��دة م��ن جانبه، والتابع��ة له، كام 
من��ح 6 بطاقات احرافية للمش��اركني يف 

منافسات املهرجان.
وس��تمنح هذه البطاقات الحائزين عليها 
فرصة املش��اركة يف بطول��ة “إليت برو” 
العاملية للمحرفني، والتي تعد أكرب بطولة 

عىل مستوى العامل.
وق��دم رئيس اللجن��ة املنظمة للمهرجان 
صال��ح العامر ش��كره إىل رئي��س االتحاد 

الدويل لبناء األجس��ام “رفائيل سانتونقا” 
عىل دعمه ومساندته للمهرجان.

ون��وه العامر بالجهود الت��ي بذلها نائب 
رئي��س االتح��اد ال��دويل ع��ادل فهي��م، 
مش��ريا إىل أن االتحاد الدويل دامئا يساند 
ويدعمنا بش��كل فعال عرب تقديم س��بل 

الدعم املختلفة.
يش��ار إىل أن املهرجان سيشمل 3 فئات، 
وهي: الناش��ئون، الرجال واألساتذة يف 3 

ألعاب: بناء أجسام، فيزيك وكالسيك.
فئة الناشئني لبناء األجسام ستشتمل عىل 

فئتني هام 75 وأكرث من 75 كجم.
وس��تكون بطولة الرجال للفيزيك شاملة 
ل� 8 فئات، وهي: 158، 162، 166، 170، 

174، 178، 182 وأكرث من 182 سم.
أما بطول��ة الرجال ل� muscular فيزيك، 

فستشتمل عىل الفئات ذاتها أيًضا.

بطولة الرجال الكالس��يك لبناء األجسام، 
ستش��تمل عىل الفئات: 158، 162، 165، 
168، 172، 176، 180 وأكرث من 180 سم.
بطولة الرجال لبناء األجس��ام ستش��تمل 
عىل 11 فئة، وهي: 55، 60، 65، 70، 75، 
80، 85، أك��رث من 90، 95، 100 وأكرث من 

100 كجم.
ويف بطولة األس��اتذة لألعامر 40 حتى 49 
س��تكون الفئ��ات: 70، 80، 90 وأكرث من 

90 كجم.
ويف بطولة األس��اتذة لألعامر 50 حتى 59 
س��تكون الفئات: 80 وأكرث من 80 كجم، 
فيام س��تكون بطولة األساتذة لألعامر 60 

حتى 64 مفتوحة لجميع األوزان.
يذكر أن املهرجان أقيمت نس��خته األوىل 
العام 2004، ويش��هد يف كل عام مشاركة 

واسعة محليًّا وخارجيًّا.

مراسم الوزن والتسجيل في مهرجان فلكس لبناء األجسام اليوم 
وصول نائب رئيس االتحاد الدولي.. و”الرياضية” تنقل المهرجان

تغطية         اللجنة اإلعالمية
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الشيخ هشام بن عبدالرحمنشعار المهرجان

الزي��ارات  مجموع��ة  عق��دت 
الفئ��ات  لتدريب��ات  امليداني��ة 
العمرية باألندية اجتامعا، مس��اء 
ي��وم أم��س األول، برئاس��ة عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس 
التدري��ب والتطوير يارس  لجن��ة 
الرميث��ي، وذل��ك بحض��ور مدير 
إدارة العملي��ات الفني��ة باالتحاد 

عابد األنصاري.
وجاء االجتامع بعد ختام الزيارات 
املجموع��ة  به��ا  قام��ت  الت��ي 
لتدريبات الفئات العمرية لجميع 

أندية الدرجتني األوىل والثانية.
وخالل االجت��امع، رحب الرميثي 
بأعضاء املجموعة، شاكرا املجهود 
الذي بذل م��ن جانبهم يف الفرة 
املاضية عرب الزي��ارات امليدانية ل� 

19 ناديا.
وأكد الرميث��ي أن الزيارات كانت 
التدري��ب  وفق��ا لخط��ة لجن��ة 

والتطوي��ر يف االرتق��اء مبس��توى 
الفئات العمرية.

ش��هد  االجت��امع  أن  إىل  وأش��ار 
مناقشة مخرجات الزيارات، وذلك 
وفقا للتقارير املقدمة من جانب 
أعضاء املجموع��ة، إذ تم االطالع 

عليها كافة ومناقشة تفاصيلها.

أعض��اء  تقاري��ر  أن  إىل  ولف��ت 
جوان��ب  تضمن��ت  املجموع��ة 
مختلف��ة تلمس��ها الفني��ون من 
خالل زياراته��م لألندية وااللتقاء 
باألجه��زة اإلداري��ة والفنية، الفتا 
إىل وج��ود جنبات كث��رية تحتاج 
التطوي��ر ع��ىل صعي��د الفئ��ات 

العمرية وفقا ملا تضمنته التقارير 
الفنية.

وأك��د الرميثي أن املجموعة وعرب 
اجتامعاته��ا املتواصل��ة يف الفرة 
املقبلة س��تقوم بإع��داد توصيات 
متكامل��ة وتقري��ر ش��امل حول 
الزي��ارات التي مت��ت إىل األندية 
أن  إىل  مش��ريا  ع��ر،  التس��عة 
التوصيات ستتضمن رؤى وأفكارا 
تطويري��ة بن��اء عىل ما تلمس��ه 
الفنيون خالل الزيارات امليدانية.

وأش��اد الرميثي يف خت��ام حديثه 
باملجه��ود الكبري ال��ذي قامت به 
املجموع��ة بالتعاون م��ع اإلدارة 
الفني��ة يف االتحاد، مش��ريا إىل أن 
محصل��ة ه��ذه املجه��ودات هو 
االرتق��اء بعمل الفئ��ات العمرية 
يف األندية مبا ينعكس إيجابا عىل 
املحلية  للدوريات  العام  املستوى 

واملنتخبات الوطنية.

بعد ختام مجموعة المدربين زياراتها أندية الكرة

الرميثي: تقديم توصيات ورؤى بناء على التقارير الفنية
اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

جانب من االجتماع

اعتماد أعضاء لجنة 
المسابقات باتحاد الطاولة

عسكر: المهرجان حدث سنوي 
متميز

الرفاع – اتحاد الطاولة: اعتمد مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة تشكيل لجنة 

املسابقات التي كلف فيها عضو مجلس 
اإلدارة السيد جعفر هادي برئاسة اللجنة 
يف الفرة املقبلة؛ بهدف تطوير املسابقات 

املنضوية تحت مظلة االتحاد.
وسيكون السيد جعفر هادي رئيساً للجنة، 
وتتكون من األعضاء: عضو مجلس اإلدارة 

راشد املاجد، وسيد تقي عيل وحسني الشهايب من لجنة الحكام، وعيىس 
الحداد ممثاًل عن األندية، وبدر شمسان ممثاًل عن املدربني.

وعقدت اللجنة أوىل اجتامعاتها برئاسة السيد جعفر هادي، إذ نقل لهم 
تحيات وتقدير رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، 
وأكد أن اللجنة ينتظرها عمل كبري يف الفرة املقبلة، مشيداً بالكفاءات 

اإلدارية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة.
وأوضح السيد جعفر هادي أن اللجنة ستسعى إلخراج املسابقات 

بأفضل صورة خالل املوسم املقبل 2017/2018، متمنياً للفرق كافة 
التوفيق والنجاح.

واستعرض السيد جعفر هادي مع أعضاء لجنة املسابقات، مدى 
استعداد اللجنة النطالق الدوري الذي سيكون بتاريخ 14 أكتوبر 

الجاري، حيث قامت اللجنة بإرسال الجداول املعتمدة لألندية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد. وستعقد لجنة املسابقات اجتامعاً اليوم الخميس 

مع ممثيل األندية األعضاء؛ ملناقشة التعديالت الجديدة لالئحة 
املسابقات، إذ وجه االتحاد الدعوة لألندية كافة لحضور االجتامع عند 

الساعة السادسة والربع من مساء اليوم بصالة اتحاد الطاولة بالرفاع.

أكد األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة، األمني العام للجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر أن مهرجان 
فليكس الريايض لبناء األجسام السابع والذي 

ينظمه مركز فليكس الريايض بالتعاون مع 
االتحاد البحريني لرفع األثقال سنوياً يعترب أحد 
البطوالت املهمة واملتميزة عىل املستوى املحيل 

واإلقليمي والقاري والدويل ملا يحظى به من 
مشاركة واسعة من الالعبني مبختلف أنحاء العامل وشخصيات دولية رفيعة.

وأوضح عسكر أن تنظيم مهرجان فليكس الريايض بإرشاف ومتابعة االتحاد 
الدويل لبناء األجسام يعطي البطولة أهمية كبرية باعتباره واحد من أنجح 

وأفضل املهرجانات الدولية التي تقام سنوياً عطفاً عىل السمعة املتميزة التي 
اكتسبها طوال السنوات املاضية يف ظل التنظيم الناجح واملشاركة الكبرية 

وقوة التنافس فيها، باإلضافة إىل الفعاليات املصاحبة والتي تستقطب أعداد 
كبرية من الجامهري واملتابعني وباألخص محبي رياضة بناء األجسام.

وأشار عسكر إىل أهمية املهرجان يف نر رياضة بناء األجسام واكتشاف 
املواهب وتطوير الرياضة بصورة عامة مبا ينعكس عىل االرتقاء باملنتخب 

الوطني، مشرياً كذلك إىل أهمية املهرجان يف استقطاب أعداد كبرية من 
العبي الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الروابط األخوية والرويج ململكة 

البحرين.
وأعرب عسكر عن ثقته الكبرية بنجاح مهرجان فليكس الريايض يف ظل 

الجهود الكبرية التي تبذلها اللجنة املنظمة واالتحاد البحريني لرفع األثقال، 
مؤكداً حرص اللجنة األوملبية البحرينية عىل تسخري كافة إمكاناتها لدعم 

الحدث ومده بالطاقات البرية ومختلف الخدمات اللوجستية التي تساهم 
يف نجاحه وابرازه باعتباره حدثا وطنياً رياضيا.

السيد جعفر هادي 

عبدالرحمن عسكر

واصل العب منتخبنا الوطني للس��نوكر 
حبيب صباح تقديم عروضه القوية يف 
إطار البطول��ة العربية املقامة حالياً يف 
مدين��ة ديب اإلماراتية، وتس��تمر لغاية 
الراب��ع عر من ش��هر أكتوبر الجاري، 
ومتكن صباح من حس��م تأهله لألدوار 
اإلقصائية بعد تسجيله ثالثة انتصارات 

مستحقة ضمن املجموعة الخامسة.
واس��تطاع حبيب صباح م��ن الفوز يف 
مبارات��ه األوىل أم��ام الالع��ب الُعامين 
محمد الوهيبي بواقع ثالثة أشواط دون 
مقابل، سجل فيها معديل نقاط “بريك” 
بلغ��ا 60 و64 نقط��ة، كام وتغلب عىل 
الس��وري عبدالكريم مقصود بالنتيجة 
ذاتها، يف حني س��جل يف هذه املواجهة 
“بريك” بلغ 72 نقطة، يف حني حس��م 

صب��اج تأهله للدور ل��ألدوار اإلقصائية 
بعد الفوز عىل اإلمارايت أحمد ش��هاب 
بنتيحة ثالثة أش��وط مقابل ش��وطني، 
مس��جاًل “بريك” بل��غ 87 نقطة، بينام 
تلقى خسارة يف مباراة خارج حسابات 
التأهل كانت أمام الالعب عيل حس��ني 
بواقع ثالثة أشواط مقابل شوط واحد.

من جانب آخر، حق��ق الالعب صادق 
عبدالغني الفوز عىل حس��اب الالعب 
العراق��ي عبدالرحمن عدن��ان بنتيجة 
ثالثة أش��واط مقابل شوط وحيد، قبل 
أن يخرس أمام املخرضم وصاحب الخربة 
اإلم��ارايت محم��د الجوك��ر بواقع ثالثة 
أش��واط دون مقابل ضمن منافس��ات 
املجموع��ة الس��ابعة، قب��ل أن يعوض 
خس��ارته بفوز مس��تحق عىل حساب 

الالع��ب محمد إبراهي��م بنتيجة ثالثة 
أش��وط لش��وط وحيد، ليقابل بعدها 
الالعب أسامة عامر عىل بطاقة التأهل 

عن املجموعة.
أم��ام الالع��ب هش��ام الصق��ر، فق��د 
خرج من منافس��ات فئ��ة الفردي بعد 
تقدمي��ه عروض��ا قوي��ة وأداء ممي��زا، 
إذا اس��تطاع تس��جيل الفوز يف مباراته 
األوىل أم��ام الالع��ب الس��وري هيثم 
ش��يخ خلي��ل بنتيج��ة ثالث��ة أش��واط 
مقاب��ل ش��وطني، يف حني خ��رس أمام 
الالعب امل��ري عبدالرحمن ش��اهني 
بثالث��ة أش��وط لواحد، قب��ل أن يواجه 
اإلم��ارايت عبدالرحمن الش��اميس أمس 
عىل بطاقة التأهل، يف مباراة قدم فيها 
الصقر مستوى كبريا شد انتباه املتابعني 

للبطولة، حيث استطاع تحويل خسارته 
لش��وطني لتع��ادل، ليحتك��م بعده��ا 
الطرفان للش��وط الفاص��ل، الذي كان 
فيها العب منتخبنا الوطني يف املقدمة، 
إال أن ع��دم التوفيق عىل الكرة الوردية 
كان الفيص��ل الذي رج��ح كفة الالعب 
اإلمارايت لخط��ف بطاقة العبور لألدوار 

اإلقصائية.
يف املقاب��ل، توقف��ت مس��رية الع��ب 
منتخبنا الوطني اآلخر يونس صقر عند 
محطة دور املجموع��ات، عندما تلقى 
ثالثة هزام أمام كل من املري محمود 
الهري��دي بنتيجة ثالثة أش��واط مقابل 
ش��وطني، والعراقي مني��ب عيل بثالثة 
أش��واط دون رد، إضافة لإلمارايت خالد 

الكاميل بالنتيجة ذاتها.

وبقيت أم��ام نجوم منتخبن��ا الوطني 
املش��اركة يف البطول��ة األخ��رية يف فئة 
الك��رات الس��ت الحم��راء، والتي من 
املقرر أن تنطلق منافساتها اليوم، حيث 

يأم��ل كل م��ن يونس صقر، وهش��ام 
الصقر يف تعوي��ض خروجها املبكر من 
دور املجموع��ات يف منافس��ات فردي 

السنوكر.

صباح يتألق في “البريك” ويعبر دور المجموعات
في “عربية السنوكر” بدبي

اتحاد البلياردو والسنوكر

صادق عبدالغني حبيب صباح
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اله��داف  اع��رف  )وكاالت(: 
األرجنتني،  ملنتخ��ب  التاريخ��ي 
ليوني��ل مييس، بس��عادته بعد 
قي��ادة منتخ��ب ب��اده للتأهل 
إىل كأس العامل يف روس��يا 2018، 
مؤكدا أن الفوز عىل اإلكوادور مل 

يكن سها عىل اإلطاق.
وأح��رز مي��يس “هاتري��ك” يف 
التي  باملب��اراة  اإلكوادور  مرمى 
انتهت بفوز التانجو 1-3، ليصعد 
منتخ��ب األرجنت��ني مبارشة إىل 
مونديال روسيا، مستغا خسارة 
تشييل من الربازيل وتعادل بريو 

أمام كولومبيا.
وقال مييس يف ترصيحات عقب 
املب��اراة نقلته��ا صحيفة “آس” 
اإلسبانية: “جئنا هنا للبحث عن 
الف��وز، ولكن األم��ر كان صعًبا 
للغاية بس��بب موقفنا يف جدول 
الرتي��ب وارتف��اع امللع��ب عن 

سطح البحر”.
وتابع: “مل أتصور ع��دم التأهل 
لكأس الع��امل، فإقام��ة البطولة 
بدون األرجنتني جنون، وأش��كر 
الجامهري التي س��اندتنا كثريًا يف 
الفرة األخرية رغم تراجع النتائج 

واملوقف الصعب”.
وأض��اف: “حاولن��ا القت��ال من 
أجل تحقيق الفوز، ولكن حينام 
سجل منتخب اإلكوادور الهدف 

األول كدت أموت وجالت الكثري 
من األفكار يف خاطري”.

واصل: “لحس��ن الحظ استطعنا 
تعديل النتيج��ة رسيًعا وبعدها 
س��جلنا ه��دف الف��وز وأضفنا 
الثال��ث، ومبا أنن��ا ضمنا اللعب 
يف املوندي��ال، علينا الركيز عىل 
أخطائن��ا م��ن أجل بن��اء فريق 

قوي قادر عىل حصد اللقب”.
وأش��ار ليوني��ل مي��يس إىل أن 
منتخب األرجنتني تحىل بالهدوء 
اإلك��وادور،  مباراة  الش��ديد يف 
مام ساعده عىل تحقيق الهدف 
األه��م، الفًت��ا إىل أن “التانجو” 
دامئًا ي��ؤدي بش��كل جيد كلام 
ابتعد عن ضغوط وسائل اإلعام.
األرجنتني  منتخب  قائد  وأش��اد 
بزمائه، مؤك��ًدا أنهم كانوا عىل 
يحدث  ك��ام  املس��ؤولية  ق��در 
دامئًا، وأن هذا الجيل يس��تحق 
التواج��د يف كأس الع��امل بع��د 
الوصول إىل املب��اراة النهائية يف 
آخر 3 بطوالت خاضها املنتخب 

األرجنتيني.
وتع��د ه��ذه امل��رة األوىل التي 
املنتخب  العب��و  فيه��ا  يتحدث 
األرجنتيني للصحافة األرجنتينية 
منذ نحو عام، حينام أعلن مييس 
اإلعام  بعد هج��وم  املقاطع��ة 
املحيل عىل زميله��م، إيزيكويل 

الفيتزي.
وأضاف ليو يف هذا الصدد: “فرة 

املقاطعة انته��ت، ألن هناك 
يشء أهم يجعلنا نتوحد 

س��ويا ونسعى 
 ، لتحقيق��ه
وه��و  أال 

الع��امل،  كأس 
وأمتنى حصد اللقب هذه املرة، 
ألنه من الظلم خسارة مونديال 
وكوب��ا أمريكا يف النه��ايئ آخر 3 
س��نوات، لذلك علينا بناء فريق 

قوي للمرحلة املقبلة”.
واختتم: “األرجنت��ني أمة كبرية، 
ع��دم  ش��عبها  يس��تحق  وال 
مشاهدة املنتخب يلعب يف كأس 
لذل��ك علينا االس��تمتاع  العامل، 
باللحظ��ة الحالي��ة والتفكري يف 
الخطة املستقبلية، فنحن منتلك 
قادرين  تجعلنا  الت��ي  القدرات 

عىل رفع البطوالت”.
وبجان��ب األرجنت��ني، تأهل��ت 
الربازي��ل وأوروجواي  منتخبات 
بينام  الع��امل  لكأس  وكولومبي��ا 
ض��د  امللح��ق  ب��ريو  يخ��وض 
نيوزيلن��دا، في��ام ودع منتخب 

تشييل املونديال.

)وكاالت(: احتف��ى الكولومبي خاميس 
رودريجيز، العب وس��ط بايرن ميونيخ 
األمل��اين، بتأه��ل منتخب ب��اده األول 
لكرة القدم إىل بطولة كأس العامل 2018 
بروس��يا بعد تعادله مع مضيفه بريو 1 
/ 1، في��ام أكد زميله رادميل فالكاو أن 
هذا التأهل كان مبثابة حلم بالنسبة له.
وق��ال خامي��س برصخة مدوي��ة بعد 
املباراة: “نح��ن يف املونديال”، مضيًفا: 
“أش��كر الرب أنني أح��رزت هدفا من 
أجل الذه��اب إىل روس��يا، لقد حققنا 

هذا بصعوبة بالغة”.
وم��ن جانبه اع��رف رادمي��ل فالكاو، 
نج��م موناكو الفرنيس، بأن س��ري نتائج 
املباري��ات األخرى يف صال��ح كولومبيا 

كان مفاجأة كبرية بالنسبة له.

وق��ال فالكاو صاح��ب القميص رقم 9 
والدم��وع تنهمر من عينيه: “هذا حلم 
متكنت م��ن تحقيقه، لقد كانت مباراة 
مليئ��ة بالكفاح ألن كانا كان يس��عى 
إىل املرور للموندي��ال ونجحنا نحن يف 
خطف البطاق��ة وذهبت بريو أيضا إىل 

امللحق”.
وأش��ار فالكاو إىل اللحظ��ات العصيبة 
التي عاش��ها خال موندي��ال الربازيل 
2014 األخري، بعدما غاب عنه بس��بب 
اإلصاب��ة التي لحقت ب��ه قبل انطاقه 
مب��ارشة. وأكد العب الوس��ط املهاجم 
خ��وان جويرمو ك��وادرادو أن النتيجة 
التي حققه��ا منتخ��ب كولومبيا اليوم 
ج��اءت بفض��ل االتح��اد ال��ذي جمع 
أعض��اء الفري��ق بعد هزميته��م 2 / 1 

أمام باراج��واي يف املرحلة قبل األخرية 
م��ن التصفي��ات. وبعد التع��ادل أمام 
ب��ريو، رفع��ت كولومبي��ا رصيدها إىل 
27 نقط��ة واحتلت املرك��ز الرابع بعد 
الربازي��ل املتص��درة برصي��د 41 نقطة 
وأوروجواي )31 نقطة( واألرجنتني )28 

نقطة(، الذين تأهلوا جميعا مبارشة إىل 
املونديال.

وجاء يف املركز الخام��س منتخب بريو 
برصي��د 26 نقطة، حي��ث يتعني عليه 
خوض امللح��ق الفاصل أمام نيوزياندا 

يف نوفمرب املقبل.

)وكاالت(: بعد تعقد موقف األرجنتني يف الوصول لكأس 
العامل نجح نجمها األول ليونيل مييس يف قيادة منتخب 

باده إىل الوصول املبارش لكأس العامل والتي ستقام 
بروسيا يف الصيف املقبل. 

ونجح مييس يف إنقاذ األرجنتني بالفوز عىل اإلكوادور 
)3-1( يف الجولة األخرية من تصفيات أمريكا الجنوبية 

يف مباراة شهدت تأخر منتخب التانجو بهدف قبل أن 
ينجح نجمها والفتى املدلل عند عشاق الكرة يف تسجيل 
“هاتريك”.  وامتدحت  وسائل اإلعام العاملية الصادرة 

أمس نجم البلوجرانا األول الذي قاد منتخب باده 
للوصول للمونديال بعد معاناة. 

ونرشت صحيفة “دييل ميل” اإلنجليزية عرب غافها 
:”سحر مييس يقود األرجنتني للوصول لكأس العامل”.
أما صحيفة “ذا صن” اإلنجليزية فكتبت :”هاتريك 

مييس” .  وذكرت الصحيفة، أن مييس استطاع أن 
يقود منتخب باده للتأهل لكأس العامل دون خوض 
مباراة امللحق حيث احتلت األرجنتني املركز الثالث 

بفارق نقطة عن منتخب كولومبيا صاحب املركز الرابع 

ونقطتني عن منتخب بريو الذي سيخوض امللحق.  
فيام نرشت “مريور” اإلنجليزية :”ليونيل مييس يضيف 

فصا جديًدا ألعظم أعامله”.
وأضافت :”عندما كانت الباد يف أمس الحاجة إليه، 

نجح مييس يف قيادة األرجنتني للمونديال”.
أما الصحف اإلسبانية فنرشت “ماركا”:”الساحر مييس 
يقود األرجنتني لكأس العامل”. وكتبت :”هاتريك مييس 
أنقذ األرجنتني من عدم الصعود للمونديال ألول مرة 

بعد عام 1970”. وواصت الصحف اإلسبانية حديثها عن 
نجم التانجو حيث كتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 

:”مييس يضع األرجنتني يف كأس العامل”. أما صحيفة 
“سبورت” كتبت :”مييس يقود األرجنتني للمونديال 

بالتأهل املبارش” سبورت”. يف املقابل، كتبت صحيفة 
“أس” :”ليونيل مييس اضطر كام يفعل ذلك يف كثري من 

األحيان لقيادة األرجنتني للفوز والتأهل للمونديال”.
من جانبها نرشت صحيفة “ليكيب” الفرنسية يف غافها 

صورة ملييس وكتبت :”مييس يرسل األرجنتني إىل كأس 
العامل بروسيا”.

)وكاالت(: قال ح��ارس مرمى منتخب 
تش��ييل، كاودي��و براف��و، إن العب��ي 
الفريق يشعرون باالستياء البالغ، لعدم 
تأهله��م إىل بطول��ة كأس العامل، بعد 

الخسارة أمام الربازيل بثاثية بيضاء.
ويف ترصيح��ات أدىل به��ا خال مؤمتر 
صح��ايف، أش��ار برافو “انته��ت حقبة 
املجد بالنس��بة لنا، ألننا مل نتمكن من 
جعل هذا الجيل يشارك يف املونديال”.
ويرى حارس مانشسر سيتي اإلنجليزي، 
أن العب��ي الفريق هم م��ن يتحملون 

مس��ؤولية عدم بل��وغ املونديال، وأن 
األمر ال يرج��ع فقط ألن الفريق خرس 

من الربازيل بثاثة أهداف دون رد.
وأضاف “نش��عر ببالغ االس��تياء، لقد 
قمن��ا بتعقي��د األم��ور”، مبين��ا “كرة 
الق��دم تعلمك مثل ه��ذه الدروس. مل 
نتمكن من تقديم رد الفعل يف الوقت 

املناسب”
لكن برافو أب��رز أهمية أن يرفع العبو 
تشييل رؤوس��هم وينظروا للمستقبل، 
مش��ريا “ما ح��دث كان مؤس��فا، لكنه 

حدث بالفعل”.

ومل تتأهل تشييل إىل املونديال بعد أن 

تراجعت للمركز الس��ادس بالتصفيات 

بخس��ارتها أمام منتخب الس��امبا، مام 

جعله��ا ال تتمكن من اللحاق بالبطولة 

األهم، حتى ولو من بوابة امللحق.

فرحة كولومبية بالتأهل

اخفاق مفاجئ لبطل القارة

انتفاضة في الوقت المناسب

كولومبيا ُتحلق 

نهاية رحلة المجد

“الجنرال” تيتي
)وكاالت(: امتدح الظهري الربازييل 
داين ألفيس، العمل الذي يقوم به 
مدرب املنتخب، تيتي، عىل رأس 

الجهاز الفني، بعد قيادة السامبا، 
للتأهل كمتصدر إىل مونديال روسيا 
2018. ورصح املدافع، عقب نهاية 

مواجهة تشييل، التي انتهت بفوز الربازيل 0-3 “تيتي أفضل مدرب يف 
الربازيل، الجرنال يبتعد بفارق كبري عن باقي املدربني الربازيليني، نظرا 

لطريقة فهمه لكرة القدم وطريقة اهتاممه بالاعبني”. وأشار العب 
باريس سان جريمان إىل أن “روح االنتصارات” التي ميتلكها منتخب 

الكناري، الذي ضمن تأهله للنهائيات منذ مارس املايض “بفضل تيتي 
والفريق الفني الذي ميلكه”.

وتعهد ألفيس، بالعمل بكل قوة استعدادا للمونديال، مشريا إىل أنهم لن 
يتأثروا “باملديح” الذي توجهه لهم الجامهري والصحافة. وبهذا االنتصار، 

رفعت الربازيل رصيدها إىل 41 نقطة لتتفوق بعرش نقاط كاملة عن 
أوروجواي وصيفة التصفيات، وب� 13 نقطة عن األرجنتني الثالثة.

روبن يعتزل دوليًا
)وكاالت(: أعلن النجم الهولندي آريني 

روبن، العب بايرن ميونيخ األملاين، 
اعتزاله دولًيا عقب الفشل يف التأهل 

لكأس العامل 2018 يف روسيا، رغم 
الفوز عىل السويد بثنائية يف الجولة 

األخرية من املجموعة الوىل.
وحل املنتخب الهولندي ثالًثا خلف 

فرنسا التي تأهلت للمونديال والسويد التي ستخوض امللحق.
وقال روبن عقب املباراة: “قضيت 14 سنة رائعة مع منتخب هولندا، لقد 

كانت أسعد لحظايت نهايئ كأس العامل 2010 والدور قبل النهايئ ملونديال 
2014، لن أنىس هذه الذكريات مطلًقا، لقد قدمنا أداًء قوًيا يف البطولتني مع 

فريق يضم ويسيل شنايدر وفان دير فارت وروبن فان برييس”.
ولفتت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إىل أن روبن بدا متأثرًا للغاية أثناء عزف 

النشيد الوطني لباده قبل مواجهة السويد، التي سجل بها ثنائية لريفع 
رصيده إىل 37 هدًفا يف 96 مباراة.

سحر 
ميسي 

ليونيل ميسي

تيتي

آريين روبن

)وكاالت(: هنأ رئيس بنام خوان كارلوس فاريا منتخب باده عىل 
أرض امللعب بالتأهل ملونديال روسيا 2018، لتخوض باده بطولة 

كأس العامل للمرة األوىل يف تاريخها، وأكد أن الاعبني تفانوا وقدموا 
كل ما يف وسعهم حتى النهاية.

وبينام كان يرتدي سرة حمراء بلون قميص املنتخب البنمي وتبدو 
عليه السعادة والتأثر، أكد الرئيس أن الاعبني بقيادة املدرب 

الكولومبي هرنان داريو “بولييو” جوميز صنعوا التاريخ بالتأهل 
بشكل مبارش ملونديال روسيا. وتابع فاريا، املعروف عنه عشقه لكرة 

القدم: “إنني دامئا مع منتخبي”، معربا عن تقديره لجهود املنتخب 
الذي كان يسعى طيلة الشوط الثاين، إلحراز هدف، ليسجله يف 

النهاية قبل دقيقتني من انتهاء الوقت األصيل للمباراة ويحقق الفوز 
1-2 عىل كوستاريكا. وتعانق فاريا وبولييو بحرارة أمام الصحافيني، 

وتبادال التهاين وسط االبتسامات.

)وكاالت(: اعرب املدرب األرجنتيني ريكاردو جاريكا، املدير الفني ملنتخب بريو 
األول لكرة القدم، إن وصول فريقه إىل امللحق الفاصل املؤهل للمونديال كان 

أحد الطرق التي كان يسعى إليها الجهاز الفني من أجل الوصول إىل كأس العامل 
2018 بروسيا، مشريا يف الوقت نفسه إىل أن الهدف األول له كان التأهل مبارشة. 

وأضاف املدرب األرجنتيني بعد تعادل بريو 1 / 1 مع كولومبيا يف العاصمة 
البريوفية ليام: “تتبقى 180 دقيقة ليك نتأهل، يجب أن أهنئ الفتيان عىل 

مجهوداتهم، لقد خضنا مباريات صعبة للغاية من أجل حسم التأهل واملنافس 
الذي واجهنا اليوم يتمتع بقدرات كبرية”. وتابع: “مل نقدم املباراة الكبرية التي 

كان بإمكاننا أن نقدمها، لألسف مل نستطع بسط سيطرتنا كثريا عىل املباراة، 
املباراة كانت صعبة للغاية بشكل عام”. وأعرب جاريكا عن امتنانه ملساندة 
جامهري بريو ملنتخب بادها، الذي بدأ التصفيات وسط أجواء تسيطر عليها 
الشكوك ولكنه تحسن بعد ذلك. واختتم جاريكا، الذي قد يصعد ببريو إىل 

املونديال بعد غياب 36 عاًما، قائا: “اآلن علينا أن نتحرض للرحلة وتجهيز كل ما 
يلزم لها، وتحليل الفريق الذي سنواجهه”.

)وكاالت(: اعرف بروس أرينا، مدرب منتخب أمريكا، أن فريقه كان “يف وضع 
مثايل”، النتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العامل، من خال مباراته أمام 

ترينيداد وتوباجو، لكنه أخفق ليغيب عن املونديال.
وودع املنتخب األمرييك، تصفيات الكونكاكاف )أمريكا الشاملية والوسطى 
والكاريبي(، بالهزمية أمام ترينيداد وتوباجو 2-1، ليغيب عن النهائيات، 

بعدما احتل املركز الخامس يف جدول التصفيات برصيد 12 نقطة.
وقدم املنتخب األمرييك بقيادة مديره الفني أرينا، أسوأ مستوياته ليغيب عن 
النهائيات للمرة األوىل منذ 1986، وبعد 7 مشاركات متتالية يف مفاجأة كبرية 

عكس معظم التوقعات. وذكر أرينا عقب املباراة “لقد أخفقنا. وال توجد 
لدينا أعذار.. كان علينا الخروج من هذه املباراة بنقطة وحيدة عىل األقل”. 

وكان أرينا قد توىل تدريب املنتخب األمرييك يف أواخر عام 2016، عقب 
إقالة األملاين يورجن كلينسامن، إثر تخبط الفريق تحت قيادته يف تصفيات 

املونديال. وأضاف أرينا “مل نتأهل إىل كأس العامل، رغم أنها كانت مهمتي 
مع الفريق”.

ال أعـــــذار180 دقيقة نحو الحلم بنما تصنع التاريخ



Blade Runner 2049
بعد مرور ثالث����ن عاًما على اأح����داث اجلزء الأول، 
ي�ضب����ح بليد ران����ر اجلديد هو �ضابط لو�����س اأجنلو�س، 
يدع����ى “املحق����ق ك����ي” راي����ان جو�ضلين����ج، وي�ضعى 
للك�ض����ف عن اأ�رسار مدفونة منذ فرتة طويلة من �ضاأنها 
اأن ُتغ����رق الباق����ي م����ن املجتم����ع يف فو�ض����ى عارم����ة، 
وينته����ي به الأمر اإلى العثور على ريك ديكارد، البليد 
رانر ال�ضابق واملفقود منذ ثالثن. وي�ضارك جو�ضلينج 

اإلى جانب هاري�ضون فورد وجاريد ليتو.

Geostorm
ت����دور اأحداث الفيلم حول تعطل يف �ضبكة الأقمار 
ال�ضطناعي����ة الت����ي تتحكم يف مناخ الأر�����س مما ينذر 
بوق����وع كارثة مدم����رة، ويتم اإر�ضال “جي����ك”، جريارد 
بتل����ر يف مهمة علمي����ة للف�ض����اء يتوقف عليه����ا اإنقاذ 

الب�رسية.
وقد �ضهد الإعالن الدعائي ظهور املمثل امل�رسي 
عمرو واك����د حيث ي�ضارك بدور “راي دو�ضيت” رئي�س 

وحدة الأمن الفرن�ضي يف حمطة الف�ضاء الدولية.

The Mountain Between Us
 The Mountain Between Us يجم���ع 
واملمث���ل  وين�ضل���ت  كي���ت  الربيطاني���ة  املمثل���ة 
الربيطاين اإدري�س األبا، ومن اإخراج الفل�ضطيني هاين 
اأب���و اأ�ضعد و�ضيتم عر�ضه يف افتتاح مهرجان القاهرة 

ال�ضينمائي الدويل.
وت���دور اأح���داث الفيلم ح���ول اثنن م���ن الغرباء 
تقطع���ت بهم���ا ال�ضب���ل بع���د حتط���م الطائ���رة التي 
ي�ضتقلونها اإلى نيويورك، ولبد اأن يتحدا للبقاء على 
قي���د احلياة و�ضط الثلوج اجلبلية وعندما يدركون اأن 
امل�ضاعدة ل تاأتي ي�رسعان يف رحلة حمفوفة باملخاطر 

عرب الربية.

The Florida Project
يتن����اول اأحدث اأعم����ال املخرج �ض����ون بيكر ق�ضة 
حي����اة فت����اة بالغ����ة م����ن العم����ر �ض����ت �ضن����وات فقط، 
وجمموع����ة م����ن اأ�ضدقائه����ا، يف اأجازته����م ال�ضيفي����ة 

املفعم����ة باملغام����رات، بينم����ا يكاف����ح البالغ����ون من 
حولهم داخل عامل ديزين.

الفيلم �ضارك موؤخ����را يف مهرجان كان ال�ضينمائي 
الدويل، وفاز بجائ����زة يف مهرجان هارتالند ال�ضينمائي 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

Breathe
ق�ض����ة حب حقيقي����ة ملهمة بن “روب����ن” اأندرو 
جارفيل����د و”ديان����ا” كل����ري ف����وي، زوج����ان مغام����ران 
يرف�ض����ان ال�ضت�ضالم يف مواجه����ة مر�س مدمر ي�ضيب 
“روبن”، حت����ى يتمكن من هزمية املر�س يف النهاية 
ويتحول اإلى داعم لالأ�ضخا�س الذين يعانون من نف�س 

حالته حول العامل.

Goodbye Christopher Robin
نظ����رة وراء الكوالي�����س م����ن حياة كات����ب الأطفال 
 Winnie the ال�ضهري اأي اأي ميل����ن وتاأليف ق�ض�س
Pooh التي ا�ضتوحاها من ابنه كري�ضتوفر روبن حيث 

حققت تلك الق�ض�س جناحا عامليا كبريا.

Marshall
يع����ود �ضتريلن����ج ك. ب����راون احلائ����ز عل����ى جائزة 

Emmy موؤخرا مع فيلم Marshall الذي ي�ضتند اإلى 
ق�ضة حقيقي����ة تدور اأحداثها حول “ثورجود مار�ضال” 
اأول قا�ض����ي حمكمة علي����ا من اأ�ضل اأفريق����ي، ويواجه 

واحدة من احلالت التي �ضتحدد جناح حياته املهنية.

The Foreigner
يف اأجواء م����ن احلركة والأك�ضن يط����ل علينا جاكي 
�ض����ان م����ن جدي����د يف فيل����م The Foreigner ال����ذي 
ت����دور اأحداثه حول رجل اأعمال متوا�ضع يدعى “كوان” 
يحمل ما�ضي دفن ي�ضعى لالنتقام عندما تقتل ابنته 
يف عم����ل ارهاب����ي ويرتتب عل����ى ذلك ن����زاع بينه وبن 
م�ض����وؤول حكومي يف لندن، بينما يحمل ما�ضيه الدفن 

اأدلة حول هوية القاتل.

Wonderstruck
الفيل����م ت����دور اأحداث����ه قب����ل 50 عاما ح����ول فتاة 
�ضم����اء تهرب م����ن منزلها يف نيو جري�ض����ي لتبحث عن 
مثله����ا الأعلى جنمة الأف����الم ال�ضامتة “ليليان مايهو” 
وجت�ضدها جوليان مور، وحُتك����ى ق�ضتها بالتوازي مع 
ق�ضة �ضب����ي يف الغرب الأو�ضط حيث يربطهما ات�ضال 

غام�س.
وي�ضار اإلى اأن الفيل����م مت عر�ضه يف مهرجان كان 

ال�ضينمائي خالل دورته ال�ضابقة.

�ض����در فيلم ديزين “الأ�ض����د امللك” ال�ضهري 
ع����ام 1994، و�ضتكون هن����اك ن�ضخة حية من 

العمل تطرح بدور العر�س العاملية يف 19 
يولي����و 2019. يتولى اإخ����راج العمل جون 
فافريو، الذي اأخرج لديزين �ضابقاً “كتاب 

الأدغال”.
املمث����ل دونالد جلوف����ر �ضيقوم بدور 

“�ضيمبا”، واملمثل جيم�س اإيرل “موفا�ضا”، 
وت�ضيوتي����ل اإيجيوفور “الع����م ال�رسير �ضكار”، 

وبيلي اإيكرن ليوؤدي �ضوت تيمون �ضديق �ضيمبا، 
و�ضي����ث روج����ن �ضيتول����ى دور “بومبا”، وم����ا زال مو�ضوع 

اختيار النجمة بيون�ضي لدور “نال” بن ال�ضائعات والتاأكيد.
زازو �ضيق����دم �ضخ�ضيته جون اأوليفر، واملمث����ل جون كاين �ضيتولى اأداء �ضوت 
رافيك����ي. ومت اختي����ار مايج �ضنكل����ري لتوؤدي ال�ض����وت ل�ضخ�ضي����ة “اأم �ضيمبا”. اأما 
ال�ضب����اع �ضينزي وبان����زاي واإد، ف�ضيتولى الأداء ال�ضوتي له����م على التوايل: ووبي 

غولدبرغ، و�ضي�س مارين وجيم كامينغز.

4 اأف���الم هي ح�ضيلة ما قدمه املمثل الأمريكي 
توم هانك�س خالل العام املا�ضي، ورغم ان�ضغال 

هانك����س بالإع���داد لفيلمن مقبل���ن اأحدهما 
م���ن تاأليفه، ظلت عين���ه مفتوحة على الفيلم 
 A Man( ”ال�ضوي���دي “رج���ل يدع���ى اأوف
Called Ove( للمخ���رج هان���ز هومل، والذي 
�ضار يف 2015 بخط���وات ثابتة نحو الأو�ضكار، 

حيث مثل ال�ضويد فيها اآنذاك. 
ورغ���م اأن ق�ضة “رجل يدع���ى اأوف” املقتب�ضة 

عن رواية الكاتب فريدري���ك باكمان، �ضويدية املن�ضاأ، 
اإل اأن هانك�س قرر اأخرياً اإعادة اإنتاجها ولعب دور البطولة فيها، وتقدميها للعامل 

بلغ���ة اإجنليزية، حم���رراً الفيلم من طابع���ه ال�ضويدي، طبقا ملا نقل���ه موقع “ديدلين” 
ال�ضينمائي.

 “األسد الملك” في 2019

نسخة إنجليزية 

 “أين تذهب برناديت؟”

بع���د اأ�ضهر على انف�ضالها عن حبيبها املمثل الرتكي اأكن مارت دامياز، فتحت النجمة الرتكية هاندا 
ارن�ضيل قلبها ل�ضاب جديد.

ونقل���ت �ضحيفة “بو�ضتا” الرتكية خ���ر ارتباط بطلة م�سل�سل “بنات ال�ضم�س” من رجل العمال حممد 
دن�ضري، وذلك بعد تعارفهما بوا�ضطة �ضديق يف ناد ليلي مبنطقة جيهانغري.
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اإعداد: طارق البحار

 Rush Hour جزء رابع من

مع جيمس كاميرون 

ح����رست النجمة العاملي���ة كاري موليغان، اأم����س الأول، العر�س 
�ضم���ن   ”Mudbound“ امللحم���ي  للفيل���م  الأول  الرتويج���ي 
فعاليات مهرج���ان لندن ال�ضينمائي الدويل لعام 2017 واأبهرت 
النجمة، التي ا�ضتقبلت طفلها الثاين اأخرياً، كل ع�ضاقها وحمبيها 

باإطاللتها الرباقة وامل�رسقة.
وكانت موليغان اأي�ضاً قد �ضاركت يف الرتويج للفيلم مع فريق 
العمل، يف مهرج���ان تورنتو ال�ضينمائي ال���دويل الفائت. والعمل 
اأح���د الأفالم، التي اأنتجتها �رسك���ة “نتفليك�س” يف الآونة الأخرية، 
الذي و�ضفته جملة “فارايتي” باأنه “ملحمة عن العن�رسية والفقر 
يف الأربعينيات يف دلتا املي�ضي�ضيبي” من بطولة ماري جي باليج 
وكاري موليغ���ان وغاري���ت هدلوند وجوناث���ان بانك�س وجي�ضون 

ميت�ضل وروب مورغان.
و�ضيت���اح الفيل���م للم�ضاه���دة املبا����رسة عل���ى نتفليك����س يوم 
17 نوفم���رب املقبل، وهو اليوم ذاته، ال���ذي يبداأ فيه عر�ضه يف 

الوليات املتحدة.
وت�ضتم���ر ال�رسك���ة املنتج���ة يف الإنف���اق ب�ضخ���اء عل���ى املحتوى 
الأ�ضلي مث���ل م�ضل�ضالت House Of Cards، وتعهدت ال�رسكة 
اأي�ض���اً باإنتاج 40 فيلماً روائياً ترتاوح بن الأفالم ذات امليزانية 

ال�ضخمة اإلى ال�ضينما امل�ضتقلة.

من جانب اآخ���ر، رفعت “نتفليك�س” اأ�ضعارها يف دول من بينها 
الولي���ات املتح���دة وبريطانيا للمرة الأولى من���ذ عامن. وقالت 
متحدثة با�ض���م ال�رسكة، التي تقدم خدم���ات امل�ضاهدة املبا�رسة، 
اإنه���ا �ضرتف���ع قيم���ة ال�ض���رتاك يف خدماته���ا يف بع����س ال���دول 

الأوروبية.
و�ضريتفع �ضعر ال�ضرتاك ال�ضهري العتيادي لل�رسكة بقيمة 50 
بن�ضاً اإلى 7.99 جنيهات اإ�ضرتلينية، بينما �ضريتفع �ضعر ا�ضرتاك 
اخلدم���ات املمي���زة لأربع���ة م�ضتخدم���ن يف الوقت ذات���ه بجنيه 
اإ�ضرتليني واحد اإلى 9.99 جنيهات اإ�ضرتلينية. و�ضتطبق الزيادة 
على الف���ور للم�ضتخدم���ن اجلدد، بينم���ا �ضيبل���غ امل�ضتخدمون 

احلاليون بتغيري قيمة ال�ضرتاك قبل 30 يوماً من تطبيقه.
وم���ن ال���دول، الت���ي �ضرتتفع فيه���ا قيم���ة ال�ض���رتاك اأملانيا 
وفرن�ض���ا. وكان���ت قيم���ة ال�ضرتاك ق���د ُعدلت يف كن���دا واأمريكا 
الالتيني���ة ودول �ضم���ال اأوروبا يف وقت �ضابق م���ن العام احلايل. 
وقال���ت “نتفليك����س” يف يوليو، اإن ع���دد م�ضرتكيه���ا بلغ 104 
مالي���ن �ضخ�س يف �ضت���ى اأرجاء العامل، بينم���ا ارتفعت العائدات 
بن�ضب���ة 32 يف املئة يف الربع الثاين اإل���ى 2.8 مليار دولر. وياأتي 
ارتفاع قيمة ال�ضرتاك يف حن تواجه نتفليك�س مناف�ضة متزايدة 

من اأمازون ومواقع اأخرى مثل هولو يف الوليات املتحدة.

 ”Mudbound“ موليغان تروج فيلمها الجديد

تق���وم النجمة كيت بالن�ضي���ت يف الوقت 
احل���ايل بت�ضوير فيلمه���ا ال�ضينمائي اجلديد 
“اأي���ن تذه���ب برناديت؟”، وهو م���ن بطولة 
بيلي كرودوب، وكري�ضتن ويج، وجوهاني�س 
هوك���ور جوهاني�ضون، وم���ن اإخ���راج ريت�ضارد 

لينك ليرت.
وتدور اأحداث العمل حول الأم امل�ضطربة نف�ضيا 
حينما تختف���ي وترتك منزلها، فتحاول ابنتها البحث عنها 

وعن ما�ضيها وتكت�ضف �ضدة معاناتها.
ي�ض���ار اإل���ى اأن بالن�ضي���ت ك�رست عدًدا م���ن الأرق���ام القيا�ضية على م�ضت���وى جوائز 
الأو�ض���كار، من بينها كونها املمثلة الوحيدة على الإطالق التي جرى تر�ضيحها اأكرث من 
م���رة عن الدور عينه، بع���د اأن اأدت دور اإليزابيث الأولى يف كل م���ن فيلَمي )اإليزابيث( 
)1998( و)اإليزابي���ث: الع����رس الذهب���ي( )2007(، وكونه���ا اأول �ضخ�س يف���وز بجائزة 
اأو�ض���كار لتج�ضي���د �ضخ�ضية فائز اآخر بالأو�ض���كار، وذلك عن اأدائه���ا ل�ضخ�ضية كاثرين 

هيبورن يف فيلم )الطيار(.

اأكد النجم جاكي �ضان، يف مقابلة 
بالفع���ل هن���اك  اأن���ه  اإذاعي���ة، 
خط���ط لإنتاج ج���زء رابع من 
�ضل�ضل���ة اأفالم���ه اجلديدة 
rush hour، مع املمثل 

ال�ضهري كري�س تاكر.
وق���ال جاك���ي، 63 
للقيام  “نخط���ط  عاما، 
الع���ام املقبل،  به يف 
ال�ضب���ع  م���دار  عل���ى 

�ضن���وات املا�ضية، كن���ا نرف�س ن�ض���ا �ضينمائيا تلو الآخ���ر، يف الأم�س فقط 
اتفقنا على ن�س �ضينمائي”.

ويعتمد تنفيذ اجلزء الرابع على موافقة تاكر، حيث قال جاكي: “غالبا 
�ضنب���داأ العمل يف العام املقبل، اإذا قرر كري�س تاكر املوافقة على الفيلم، 

الأمر ل يتعلق باملال فقط، اإمنا بتوفر وقت كاف للعمل يف الفيلم”.
واأ�ض���اف مازح���ا: “اإذا مل يتح لنا وقت كاف للعم���ل ف�ضي�ضدر الفيلم 
عندم���ا نكون م�ضنن، لقد قلت لكري����س تاكر: فلنقم بعمل اجلزء الرابع 

قبل اأن نتقدم يف العمر”.

بع����د اأ�ضطورتهم����ا مع����اً يف TITANIC من����ذ 20 عام����ا، ها 
ه����ي كي����ت وين�ضلت تعود للعم����ل من جديد م����ع الأ�ضطورة جيم�س 

كامريون. 
ل����ن يت����م ت�ضوير ج����زء جديد فقط م����ن AVATAR ولك����ن �ضيتم 
ت�ضوي����ر 4 اأج����زاء كاملة، �ضت�ضهد ع����ودة فتاة تايتان����ك ال�ضهرية كيت 
وين�ضل����ت. ميزاني����ة الأج����زاء الأربعة قد تتكل����ف ملي����ار دولر و�ضيتم 

ت�ضويرها بالتتابع، ول نعرف يف اأي الأجزاء �ضتكون كيت موجودة. 
كما �ضتع����ود اإل����ى AVATAR بطلة اجل����زء الأول زوي �ضالدانا 

و�ضيعر�س اجلزء الثاين يف 18 دي�ضمرب 2020. 

شاهدت لكم: جديد السينما المحلية والعالمية
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ب����داأ الفن����ان نا�����ر الق�صب����ي ت�صوي����ر اجل����زء الث����اين من 
امل�صل�صل امللحمي “العا�صوف” مب�صاركة عدد من جنوم الفن 
يف اخللي����ج العرب����ي يتقدمهم حبي����ب احلبي����ب، ورمي عبداهلل، 
وعبدالإله ال�صناين، ورميا�س من�صور، واآخرون، حيث مت ت�صوير 

اأول م�صاه����د “العا�ص����وف” بداية ه����ذا الأ�صبوع، بع����د اكتمال 
التجهي����زات والديكورات اخلا�ص����ة بالعمل، ال����ذي ي�رد حقبة 
ال�صبعينيات، وي�صتمر ت�صوير جزئه الثاين ما يقارب ال�صهرين 

ون�صف يف اأبوظبي بقيادة املخرج ال�صوري املثنى �صبح.
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 كري�صتوفر 
كولومبو�س يكت�صف 

اأمريكا.

1898
بلدية  تاأ�صي�س   
مدينة ماطر يف تون�س.

1970
 اليونان والوليات 
امل����ت����ح����دة ت���وق���ع���ان 
ات����ف����اق����ي����ة ت����ع����اون 
و�����ص����داق����ة ���ص��م��ح��ت 
مب��ق��ت�����ص��اه��ا ال��ي��ون��ان 
ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
ع�صكرية  قواعد  باإقامة 

على اأرا�صيها.

 1973
اجل�����و  �������ص������الح   
من   7 يخ�ر  الإ�رائيلي 
بور�صعيد  يف  طائراته 
ف����وج����ئ  اأن  ب�����ع�����د 
ب�������ص���واري���خ ال���دف���اع 
التي  امل�����ري  اجل���وي 
اإن��ه ق�صى  يعتقد  ك��ان 
م�صاء  يف  مت��ام��اً  عليها 
ال��ي��وم ال�����ص��اب��ق، وق��د 
مائري  ج��ول��دا  �صبهت 
ك��ت��ائ��ب ال�����ص��واري��خ 

امل�رية بع�س الغراب.

 1978
جل�صات  اأولى  بدء   
م���ب���اح���ث���ات ال�������ص���الم 
امل�رية  الإ�رائيلية يف 

وا�صنطن.

مسافات

معالج نفسي يحذر من اآلثار السلبية للعبة لودو ستار

والدي هو ملهمي وأستاذي... المخرج الدوسري:

مهتم بتقديم الواقع في أفالمي وتعلمت من اإلحباط

حذر معالج نف�صي من الآثار ال�صلبية والنف�صية املرتتبة 
على لعب���ة “لودو �صتار”، التي احتل���ت قائمة اأكرث الألعاب 
والتطبيق���ات حتميالً مبعظم دول الع���امل موؤخراً، م�صرياً اإلى 
اأن اللعب���ة لها العديد م���ن الآثار ال�صلبية عل���ى الأ�صخا�س، 
م���ن بينها تغذية الأفكار العدواني���ة وال�صلوكيات اخلاطئة. 
وقال وليد الزهراين يف حديثه لربنامج “�صيدتي” على قناة 
“روتان���ا خليجية”، اإن اللعبة تعل���م ال�صباب املراهق فكرة 
التناف����س غري ال�ريف وا�صتخدام األف���اظ ال�صوقية من �صب 
و�صتم، اإل���ى جانب الدخول يف عالقات خاطئ���ة مع اأ�صخا�س 
اآخرين من الع���امل الفرتا�صي. ولفت اإلى اأن بع�س احلالت 
الت���ي راجعت���ه يف عيادت���ه اخلا�صة ا�صتكت م���ن وقوعها يف 
خالف���ات م���ع مقرب���ن منه���م ب�صبب لعب���ة “ل���ودو �صتار”، 
داعي���اً اجلميع اإل���ى احلذر منه���ا والبتعاد عنه���ا. ي�صار اإلى 
اأن لعب���ة “لودو �صتار” حققت انت�ص���اراً وا�صعاً مبعظم دول 
الع���امل خا�صة الدول العربية، م���ا دفع اإعالن بع�س ال�ركات 

واجلهات احلكومية منع اللعب بها يف اأوقات العمل.

شيماء تبهر جمهورها في أحدث جلسة تصوير

اأبه���رت الفنانة البحريني���ة �صيماء �صبت 
جمهوره���ا باإطاللتها، يف اأحدث جل�صة ت�صوير 
خ�صع���ت له���ا.  الفنانة البحريني���ة تاألقت يف 
اجلل�ص���ة بف�صت���ان اأبي����س �صي���ق ك�صف عن 
خ�صارته���ا للكثري من وزنها الزائد، وظهورها 
بر�صاقة مبهرة، واأطلت ب�صعر غجري، �صبغته 
بالل���ون البن���ي املحم���ر، وو�صع���ت الكث���ري 
م���ن املاكياج عل���ى وجهها. �صيم���اء �صاركت 
جمهوره���ا مبجموعة �صور م���ن اجلل�صة، على 

ح�صابها اخلا�س على “توي���رت”، وعلقت عليها 
بقولها: “يف الأنثى.. اأنث���ى اأخرى ل يعرفها اأحد ت�صتيقظ فقط 
ح���ن تنك����ر.. حن توؤمن ب���اأن ل اأح���د يف هذه الدني���ا �صيكون 
معه���ا فج���اأة ت�صبح اأق���وى”. ويف �صياق مت�صل دخل���ت الفنانة 
البحريني���ة �صيم���اء �صب���ت، يف حال���ة تاأث���ر �صديدة بع���د �صوؤال 
م���ن اإح���دى معجباتها حول م���ا اإذا كانت تتمنى ل���و كانت رجاًل. 

وقالت املمثلة وعار�صة الأزياء خالل درد�صة 
م�صورة م���ع متابعيها على �صبكات التوا�صل 
الجتماعي: “�راحة اإيه، متنيت ا�صري ولد ملا 
اأب���وي كرب، لأن نحن ما عن���دا اإخوان واأح�س اإن 

اأبوي بحاجة رجال يكون معه اأكرث من بنات”
واعربت الفنان���ة البحرينية �صيماء �صبت 
ع���ن ا�صتيائه���ا م���ن مراك���ز التجمي���ل الذين 
يدعون انهم �صب���ب نحافتها المر الذي نفته 
مه���ددة مبقا�صاتهم. ون����رت الفنانة فيديو 
عرب موقعه���ا الر�صمي ‘ان�صتغ���رام’ تو�صح من 
خالل���ه كيف مت ا�صتغ���الل اأخر اطاللة له���ا يف الرتويج لعدد من 
مراك���ز التجمي���ل واأو�صح���ت ان �صب���ب نحافتها عملي���ة تكميم 
معدة، وكونتور. واأ�صارت الى انها قامت بعمليتن يف المارات 
والردن، مطالب���ة بع����س املحام���ن املتابعن له���ا بالتوا�صل 

معها ملقا�صاة مراكز التجميل التي ت�صتغلها للرتويج لهم.

 أفالم البحرين للسينما هذا األسبوع

ت�صتعد الفنانة البحرينية فاطمة عبد 
الرحيم لت�صوي���ر م�صاهدها يف امل�صل�صل 
الدرامي اجلدي���د “اأوراق م�صمومة” خالل 

الفرتة املقبلة يف ال�صعودية.
العم���ل عبارة ع���ن حلق���ات منف�صلة 
ي�ص���ارك يف بطولت���ه كوكب���ة م���ن فن���اين 
اخللي���ج اأبرزه���م هيفاء ح�ص���ن وح�صن 
املن�ص���ور وخالد الربيك���ي وحبيب غلوم 

واآخرون.
وخا�صت الفنان���ة فاطمة عبد الرحيم 
ال�صباق الرم�ص���اين لعام 2017 مب�صل�صل 

“ممنوع الوقوف” اإلى جانب عدد بارز من 
جنوم الدراما الكويتية واخلليجية اأبرزهم 
اإبراهي���م احل�ص���اوي، وخالد اأم���ن، وفهد 
با�ص���م، وليل���ى عب���د اهلل، وحمم���د �صفر، 
وعقيل الرئي�صي، وغريهم وهو من تاأليف 

حممد الكندري واخراج علي العلي. 
كم���ا �صارك���ت فاطم���ة عب���د الرحيم 
ك�صيف���ة �رف يف اإحدى حلق���ات املو�صم 
الثالث من امل�صل�صل الكوميدي “�صيلفي 
3” اإل���ى جان���ب النج���م ال�صع���ودي نا�ر 

الق�صبي ونخبة من جنوم الدراما.

دخل���ت 3 اأفالم للعر����س يف �ركة البحرين 
لل�صينما هذا ال�صبوع الى جانب الأفالم الناجحة 
الت���ي تقدمها م���ن هوليوود وبولي���وود وم�ر، 
ويت�صدر فيلم The Snowman القائمة هذا 
ال�صب���وع يف قالب بولي�صي رائع، بال�صافة الى 
فيلم Leatherface املليء بالإثارة والك�صن 
 Amityville واي�صا فيلم الرع���ب والت�صويق

حول منزل م�صبوه مليء بالأ�رار.
وهذه قائمة الأفالم اجلديدة والتي مازالت 

تعر�س هذا ال�صبوع:

 The Snowman
ت���دور اأحداث الفيلم ح���ول املحقق )هاري 
هول( الذي يحقق يف حادثة اختفاء امراأة، والتي 
ُع���رث عل���ى و�صاحها الوردي ملف���وف حول رجل 

ثلجي معروف باأنه نذير �صوؤم.
اإخراج: توما�س األفريد�صون وتاأليف: ماثيو 

مايكل كارنهان.

 Leatherface
ي����رد الفيل���م الأح���داث ال�صابق���ة لق�ص���ة 
املراه���ق - ذي القناع اجللد - الذي يهرب من 
م�صح عقلي برفق���ة 3 من زمالئه النزلء هناك، 
ث���م يختطف���ون ممر�ص���ة �صاب���ة وي�صحبونه���ا 
معه���م يف رحلة طريق جحيمي���ة. بينما يراقبهم 
رج���ل قانون خمت���ل على طول الطري���ق �صاعًيا 
لالنتق���ام.. ويعر�س لنا الفيلم م���ا يتعر�س له 
اأحد هوؤلء املراهقن م���ن ماآ�صي واأهوال تدمر 
عقل���ه وجتعل من���ه الوح����س الذي ندع���وه )ذو 

القناع اجللد(.
اإخراج: جولن موري واأليك�صاندر بو�صتيللو 
ومن متثيل �صتيفن دورف ليلي تايلور نيكول 

اندروز �صام �صرتايك جوليان جو�صتوف �صام. 

 Amityville: The Awakening
تنتق���ل )بي���ل( م���ع �صقيقته���ا ال�صغ���رى 
و�صقيقه���ا التواأم الذي يعاين من م�صكلة طبية 
مزمن���ة اإل���ى منزل جدي���د للعي�س م���ع والدتهم 

)جوان( من اأجل توفري املال للم�صاعدة يف توفري 
تكاليف عالج البن الأ�صغر، ومع انتقالهم تقع 
بع�س الأح���داث والظواهر الغريبة حيث ي�صفى 
اأخيها م���ن مر�صه ب�صكل غري متوقع، تبداأ بيلي 
يف ال�صك يف اأن والدتها مل تخربها بكل احلقيقة 

حول انتقالهم لذلك املنزل.
من اإخراج: فرانك كالفون.

 My Little Pony: The Movie
ق���وة �ري���رة جدي���دة ُته���دد )بونيفي���ل(؛ 
فينطلق فري���ق )The Mane 6( املكّون من: 
)توايالي���ت �صب���اركل، اأبليجاك، رينب���و دا�س، 
بينكي باي، وراريتي( يف رحلتهم التي ل ُتن�صى 
خلف )اإكوي�صرتيا( حيث يلتقون باأ�صدقاء ُجدد 
وحتدي���ات مث���رية يف �صعيهم ل�صتخ���دام �صحر 

ال�صداقة اإنقاًذا وطنهم.
من اإخراج: جاي�صون ثاي�صن )خمرج(.

Chef “هندي”
اإع���ادة اإنتاج لفيل���م )Chef( ال�صادر عام 
2014، حي���ث ن�صه���د رئي����س ُطه���اة ي�صتقيل 
من عمله باأح���د املطاعم، ثم يقوم ب�راء �صاحنة 
اإعداد طعام �صعًيا منه للوفاء بوعوده الإبداعية 
الت���ي نذره���ا لنف�صه، بينم���ا يف نف����س الوقت 
ي�صعى اإلى ملمَ �صمل عائلته امُل�صتتة. من اإخراج: 

راجا كري�صنا مينون.

    BUZZ      
أحداث

ويغ���ري  حليف���ك  يك���ون  املمت���از  احل���ظ 
الجتاهات نحو الأف�صل 

نب�س الدفات���ر القدمية يعيد فتح �صفحات 
املا�صي املزعج

تتجنب خمالطة الأ�صخا�س الذين يحاولون 
اإثارة ع�صبيتك

تتفوق عل���ى م�صاعبك ال�صحي���ة بالتفاوؤل 
والأمل الكبري

ق���رارات مهمة قد تغ���رّي جمرى حياتك على 
نحو مفاجئ

ي�صع���ب عليك اإع���ادة ت�صحي���ح امل�صار اأو 
العودة عن قرار ما

ل ت�صتمع اإلى اأقاوي���ل الآخرين عن احلبيب 
وثق باأنه �صادق 

عالقة عاطفية تتحكم فيها املزاجية، وهذا 
يدفعك اإلى اتخاذ قرارات 

ب���داأت حت�صد ثم���ار احلمية الت���ي اتبعتها 
وطبقتها بحذافريها 

يحالف���ك احل���ظ تدريجي���اً وت���زول بع����س 
الهموم ويطمئن بالك

يج���ب اأن تتمت���ع باأع�ص���اب ب���اردة ومتينة 
ملواجهة التحديات

كرثة تعبك تن�صيك ال�ريك، وهذا قد اأ�صبح 
مزعجاً 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا
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“البالد” التقت الدو�ري يف هذا اللقاء..

حدثنا عن بداياتك في اإلبداع 
السينمائي؟ 

ب���داأ ذل���ك ال�صغف مع���ي من���ذ ان كان عمري 5 
�صن���وات �صن���ة 1997، كان وقته���ا وال���دي ينت���ج 
فيلم���ه الوثائق���ي الطويل “حبيب���ة ال�صم�س” وكنت 
اأرافق���ه كثريا الى مواقع الت�صوير واأ�صاهد املعدات 

وت�صوير امل�صاهد. 
كان���ت لدين���ا كامريا فيدي���و يوثق به���ا والدي 
املنا�صب���ات العائلية، ثم طلبت منه ان ي�صورين واأنا 
اأق���دم م�صاهد متثيلية من الفيل���م الذي �صاهدته يف 

ال�صينما ومن هنا كانت النطالقة. 

ماذا تعلمت من الوالد الفنان 
إبراهيم راشد الدوسري؟ 

لوال���دي بعد اهلل الف�ص���ل اإلى م���ا و�صلت اإليه 
يف م�ص���واري الفن���ي فل���ول م�صاندت���ه واهتمام���ه يل 
من���ذ البداية ملا �صاهدتني على ه���ذا الطريق اليوم. 
والدي هو ملهمي، واأ�صتاذي وقدوتي، هو مدر�صتي 
احلياتي���ة والفني���ة، وكل م���ا اكت�صبت���ه م���ن اأخ���الق 
و�صلوكي���ات ح�صنة بف�صل تربيت���ه واأمتنى دائما ان 
اكون عند ح�صن ظنه، وان ارفع راأ�صه بكل اجناز وكل 
عم���ل.  ول يخفى عليك هناك اأمور ورثتها من الوالد 
كتع���دد املواهب مثل الغن���اء واملو�صيقى والكتابة 
والتمثي���ل والإخ���راج، ولكني كر�ص���ت اهتمامي على 
التمثيل والكتابة والإخ���راج ال�صينمائي، وخربتي يف 
الفنون الأخرى جعلتها يف خدمة اأفالمي، ومع الوقت 
ب���داأت اأكت�صف باأين اأ�صبحت ن�صخة من والدي.. لي�س 
فقط يف ال�صبه واإمن���ا حتى الهتمامات وال�صلوكيات 

والتفكري.

متى وكيف حصلت على أول 
فرصة إخراجية؟

اأول جترب���ة يل كانت فيلم “املجه���ول” والذي 
رف�س يف مهرجان لالأفالم الق�صرية ف�صبب يل بع�س 
الإحب���اط ولكن���ي مل ا�ست�سلم وتوقفت ع���ن الإخراج 
ملدة �صنتن تقريبا وكنت اركز وقتها على فن غناء 
الراب والرق����س ال�صتعرا�صي، وبعدها عدت بفيلم 
“اأحالم” �صنة 2007 ال���ذي نال اإعجاب الكثري، ومن 
ثم ع���دت بفيلم جديد �صن���ة 2010 بعنوان “الوردة 
ال�ص���وداء” يتحدث عن غناء الراب يف الوطن العربي. 
وكذل���ك الفيديو كلي���ب “ الة الزم���ن الفنية “ �صنة 
2012 وبف�ص���ل ه���ذا الفيل���م ح�صلت عل���ى فر�صة 
الظهور على �صا�صة تلفزي���ون البحرين للتحدث عن 
فن ال���راب العربي. بع���د ذلك عملت بع����س الأفالم 
للن���دوات مبركز كانو الثقايف مث���ل “ رحلة الوتر “ و 
“الأغنية البحرينية بن الواقع والتحديات “ ومن ثم 
اأنتجت الفيلم الروائي الق�صري “ بدور “ �صنة 2014 
و فيلما اخر لتحفيز ال�صب���اب اجلامعي على املثابرة 
والنج���اح بعنوان “ طريق اآخ���ر “، وبعدها �صاركت يف 
مدين���ة ال�صب���اب يف ور�صة �صناعة الأف���الم الق�صرية 
واأنتج���ت فيل���م بعن���وان “ فرامل “ يتن���اول ق�صية 
الإحب���اط وال�سب���اب �سن���ة 2015. . وكان هذا الفيلم 

انطالقة جديدة يل. 

ماذا تريد تقديمه في أفالمك؟ 
اطمح من خالل اأعمايل املتنوعة اأن اأقدم الواقع، 
كم���ا امتنى ان تعود احلرك���ة الدرامية يف التلفزيون 
وال�صينم���ا من جديد ب�ص���كل معا�ر يتن���اول ق�صايا 

الع�ر و�صباب اليوم وظروف احلياة الآنية.

ما التجارب السينمائية التي تأثرت 
بها؟ 

اأف�صل ال�صينما الهندية لأنها قريبة من الثقافة 
العربية وما حتتويه من اأمناط خمتلفة يف فيلم واحد، 
اأما ع���ن التجارب البحريني���ة فاأنا ق���د تاأثرت بفيلم 
حكاي���ة بحرينية لب�صام ال���ذوادي، ومب�صل�صل “ح�صن 
ون���ور ال�صنا” كونه م���ن اأول امل�صل�ص���الت اخلليجية 

الت���ي ي�صتخ���دم فيها املوؤث���رات الب�ري���ة ويتناول 
ق�صة فيه���ا “اك�ص���ن ومغامرة” ويحم���ل الكثري من 

الطابع ال�صينمائي.

ما الجوائز التي حصلت عليها؟ 
ح�صلت عل���ى جائ���زة املرك���ز الأول يف م�صابقة 

الحت���اد الع���ام لنقاب���ات عم���ال البحري���ن لالأف���الم 
الق�صرية ع���ن فيلم “ خطبة العمر “ وهي اأول جائزة 

يف م�صواري.

كيف ترى دعم الشباب المهتم 
في السينما في البحرين؟

يف ال�صاب���ق كان الدع���م حم���دود مث���ل فر����س 
عر�س الأفالم، اأما اليوم فقد اختلف الو�صع واأ�صبح 
الت�صجي���ع يف كل م���كان، فهن���اك برام���ج التوا�ص���ل 
الجتماعي والور����س، اإ�صافة اإلى الأندية التي تهتم 

بال�صينما وباملهرجانات.

ما مشروعك القادم؟ 
فيلم وثائقي بعن���وان “املحرق قنديل الثقافة 
الإ�صالمي���ة” وفيدي���و كليبات اأغ���اين حتمل ق�ص�س 
درامية، وفيل���م اآخر بعنوان “حب���ي الوحيد” و اأي�صا 

“هو هي”.
كلمة اأخرية.

معرف���ة ال���ذات ه���ي اأول خط���وة نح���و النج���اح 
وحتقيق الأهداف.

اأ�سامة املاجد

 طارق البحار
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“اب���ن ال���وز عوام” هذا ما ميكننا اأن نطلق على الفنان واملخ���رج ال�صينمائي ال�صاب حممد اإبراهيم 
الدو����ري اأحد اأن�صط ال�صب���اب املهتم بال�صينما والأفالم الق�صرية، واثبت عل���و كعبه يف هذا املجال وبداأ 
ي�ص���ري على طريق الإبداع والتميز. حممد ع�صق ال�صينما منذ �صغره واأخذه هذا احلب اإلى اإجناز العديد من 

الأفالم باحرتافية ويحاول جاهداً دفع اللغة ال�صينمائية لآفاق جديدة وعامل اأكرث جمال.

فاطمة عبدالرحيم 
تشارك في “أوراق 

مسمومة” 

• البالد حتاور الدو�ري	
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بالرتو وجويل �ضحية املنتج املتحر�ش

اتهم���ت النجمت���ان غوينيث بال���رتو واأجنلينا جويل املنت���ج الأمريكي ه���اريف واين�صتني 
بالتحر�س اجلن�صي، وذلك يف اأحدث حلقة من ف�صيحة ك�صفتها �صحيفة “نيويورك تاميز”.

ونقل���ت ال�صحيف���ة الأمريكية، الإثنني، ع���ن بالرتو قولها اإن املنت���ج ال�صهري دعاها اإلى 
غرفت���ه يف الفن���دق خالل م�صاركتها يف فيلم “اإميا”، وذلك حني كانت تبلغ من العمر 22 عاما 

فقط.
واأ�صافت املمثلة، وفق ال�صحيفة نف�صها، اأن املنتج ال�صهري عانقها واقرتح اأن يذهبا اإلى 

غرفته؛ لكي تدلكه، م�صرية اإلى اأنها “كنت �صغرية ومت التعاقد معي.. لقد كنت مرتعبة”.
واأردف���ت اأنه���ا رف�صت عر����س املنتج، و�صارعت اإل���ى اإبالغ براد بيت ال���ذي كان وقتها 
�صديقه���ا، الذي طلب من واين�صتني ع���دم القرتاب من بالرتو اأو مل�صه���ا مرة اأخرى، ح�صب 

نيويورك تاميز.
ويف �صه���ادة منف�صلة، قالت اأجنلينا جويل اإن واين�صتني اأقدم على حماولة التقرب منها 
يف اأحد الفنادق مطلع العام 1990، وقد �صدته، ح�صب ما اأكدت لل�صحيفة بر�صالة اإلكرتونية.

وقالت جويل اإنها اختربت جتربة �صيئة مع املنتج ال�صهري حني كانت فتية، وقررت على 
اأث���ر ذلك عدم التعامل معه اأبدا وحذرت ممث���الت اأخريات، موؤكدة اأن مثل هذه الت�رشفات اأمر 

غري مقبول.
ولك���ن جمل�س اإدارة “واين�صتني” ط���رد املنتج من �رشكته اخلا�ص���ة، بعدما اأجرت ال�رشكة 
حتقيق���ا يف مزاعم التحر�س التي تالحق واين�صتني، يف وقت طلب الأخري اإذنا للغياب “لفرتة 

مفتوحة”.
واتهمت ن�صاء عدة من بينهن املمثلتان اآ�صلي جاد وروز ماكغاون املنتج ال�صهري باأفعال 
جن�صي���ة م�صينة مثل حماولة تدليكهن واإرغامهن اإلى النظ���ر اإليه عاريا اأو قطع وعود عليهن 

مب�صاعدتهن يف م�صريتهن الفنية يف مقابل اجلن�س.

خطة بريطانية ملحا�ضرة “الإباحية” على مواقع التوا�ضل
اأعلن���ت وزارة الثقاف���ة الربيطاني���ة اأنه���ا 
املحت���وى  ملكافح���ة  اإ�صرتاتيجي���ة  و�صع���ت 
الإباح���ي وخط���اب الكراهي���ة و�ص���وء املعاملة 
على مواقع التوا�ص���ل الجتماعي، و�صتفر�س 

�رشائب على ال�رشكات امل�صغلة لهذه املواقع.
وذك���ر موق���ع �صكاي ني���وز الإجنلي���زي اأن 
الإ�صرتاتيجي���ة الت���ي تاأتي �صم���ن بيان حزب 
املحافظ���ني ل�صياغ���ة “ميث���اق اإلك���رتوين”، 
ي�صته���دف اأخط���ار مث���ل املحتوي���ات الإباحية 
التي يتعر�س لها �صغار ال�صن من خالل مواقع 

التوا�صل وحمالت التنمر واإ�صاءة املعاملة.

وبح�صب البيان، �صيطلب امليثاق اجلديد 
من �رشكات الإنرتنت عدم توجيه امل�صتخدمني 
اإلى املحتوى الإباحي وخطابات الكراهية اأو اأي 
م�صدر �صار �صواء حتى اإن كان من دون ق�صد.
الإ�صرتاتيجي���ة مدون���ة �صل���وك  وتق���رتح 
ل����رشكات و�صائ���ط التوا�ص���ل الجتماع���ي من 
�صاأنه���ا اأن تخل���ق “نهج���ا م�ص���رتكا لإزال���ة اأو 
الت�ص���دي للتنمر اأو التخوي���ف اأو الإذلل على 

الإنرتنت”.
اإن  ب���راديل  كاري���ن  الوزي���رة  وقال���ت 
“الإنرتنت ميثل ق���وة مده�صة من اأجل اخلري، 

لكنه ت�صبب يف معاناة ل ميكن اإنكارها وميكن 
اأن يك���ون مكانا �صارا ب�ص���كل خا�س لالأطفال 

وال�صعفاء”.
وقال���ت يف وق���ت لح���ق ل�ص���كاي ني���وز: 
“�صنب���داأ يف تنفي���ذ ذلك طامل���ا كان �رشوريا، 
لك���ن اأود اأن اأعم���ل مع ����رشكات الإنرتنت حتى 

نتمكن من القيام بذلك على اأ�صا�س طوعي”.
ويرتت���ب على ذل���ك الإعالن اإن�ص���اء مركز 
�رشط���ة وطن���ي جدي���د للق�ص���اء عل���ى الإي���ذاء 

والتع�صب على الإنرتنت.
وترى براديل اأنه من خالل امليثاق الرقمي، 

�صتفر�س �رشيبة جدي���دة على �رشكات و�صائل 
التوا�ص���ل الجتماعي لتموي���ل برامج التوعية 

ومكافحة “الإيذاء على الإنرتنت”.
وت�ص���ري الإ�صرتاتيجية اأي�صا اإلى دور اأكرب 
لنظ���ام التعلي���م يف م�صاع���دة الأطف���ال عل���ى 
ا�صتخدام اخلدمات عرب الإنرتنت بطريقة اآمنة.
مادت���ني جديدت���ني يف  اإدخ���ال  و�صيت���م 
املدار����س، تتعلق بالعالقات بني اجلن�صني يف 
التعليم البتدائ���ي، والتوعية ب�صاأن العالقات 
الثانوي���ة؛  املرحل���ة  اجلن�ص���ي يف  والتثقي���ف 

لتوفري جمال اآمن على الإنرتنت.

موقف حمرج 
لأردوغان

 
مل تكن م�صارك���ة رجب طيب اأردوغان 
يف موؤمتر �صحايف مع نظريه الأوكراين برتو 
بورو�صن���ك موفقة، حيث اأظهرت عد�صات 
امل�صورين الرئي����س الرتكي وهو ي�صارع 

النوم طوال مدة املوؤمتر.
اإن  بو�ص���ت”  “كيي���ف  وق���ال موق���ع 
النعا�س غلب اأردوغ���ان خالل م�صاركته يف 
موؤمتر �صحايف يف كييف، الإثنني املا�صي.
وظه���ر الرئي�س الرتك���ي وهو يتثاءب 
يف اأك���ر من مرة ويغف���و لثوان قليلة، مما 

يوؤكد اأنه كان يحتاج النوم ب�صدة.
وخالل اإلقاء الرئي�س الأوكراين كلمته، 
كان اأردوغ���ان ينام ت���ارة وي�صتيقظ تارة 

اأخرى، وفق ما يبني الفيديو املرفق.
وكان الرئي����س الرتك���ي فق���د الوعي 
خ���الل امل�صارك���ة يف �ص���الة عي���د الفط���ر 
يف يوني���و املا�ص���ني يف م�صج���د مبدين���ة 

اإ�صطنبول.
وعزا وقتها اأردوغان الوعكة ال�صحية 
الت���ي اأملت به اإل���ى ارتفاع �صغ���ط الدم، 

�صبب مر�صه بال�صكري.

ترامب يتحدى:
اأنا الأكرث ذكاء 

ق���ال الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب 
اإنه يث���ق يف وزير خارجيته، حتى بعدما اأ�صار 

اإلى اأنه اأكر ذكاء من ريك�س تيلر�صون.
ويف مقابل���ة ن����رشت يف و�صائ���ل اإع���الم 
اأمريكية، حت���دى ترامب تيلر�صون اأن يدخل 
مع���ه يف اختب���ار لتحدي���د م�صت���وى ال���ذكاء 
اإذا كان تيلر�ص���ون و�ص���ف بالفع���ل ترامب 

ب�“الأحمق”.
وقب���ل �صاعات فقط من تن���اول ترامب 
وتيلر�ص���ون الغ���داء يف البي���ت الأبي����س مع 
وزير الدفاع جيم ماتي�س، قال ترامب ملجلة 
فورب�س “ميكنني اأن اأخربكم مبن �صيفوز”.

وظه���رت عالق���ة ترام���ب املتوت���رة مع 
تيلر�صون اإلى العلن الأ�صبوع املا�صي.

التلفزي���ون  ل�صبك���ة  تقري���ر  وزع���م 
الأمريكي���ة “اإن.بي.�ص���ي ني���وز” اأن نائ���ب 
الرئي����س مايك بن����س ا�صطر اإل���ى التحدث 
مع تيلر�ص���ون لإثنائ���ه ع���ن ال�صتقالة هذا 
ال�صي���ف، واأن تيلر�ص���ون و�ص���ف ترامب ب� 

“الأحمق”.
وق���ال تيلر�صون اإن���ه مل يفك���ر اأبدا يف 
ال�صتقال���ة، بالرغم من انه مل يتطرق مبا�رشة 
اإل���ى الإهانة املزعومة. وقال متحدث با�صمه 

انه مل ي�صتخدم مثل هذه اللغة.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

مفيدة “في�ضبوك” مبيزة  “تويرت” يقّلد 
 ك�ص���ف موقع “ذي فريج” اأن موقع تويرت يعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة متنح امل�صتخدمني 
اإم���كان حف���ظ التغريدات التي يودون قراءته���ا لحقا، وهي اخلا�صية املتوف���رة يف في�صبوك منذ فرتة 
طويل���ة. وذكر “ذي فريج” اأن تويرت مل يحدد وقتا معينا لإخراج هذه امليزة اإلى الوجود، لكنه قال اإنها 
�صت�صاع���د امل�صتخدمني كثريا، على اعتبار اأنه���ا ذات منفعة كبرية. وميزة “Save for Later” مفيدة 
للم�صتخدم ومتكنه من اإن�صاء قائمة من التغريدات التي يود الرجوع لقراءتها فيما بعد. وحلفظ تغريدة، 
يقوم امل�صتخدم بال�صغط على “Add to Bookmarks”. ي�صار اإلى اأن امل�صتخدمني يعتمدون حاليا 

على زر الإعجاب لالحتفاظ بتغريدة ما، اإل اأن هذه الو�صيلة غري فاعلة على حد قولهم.

 Social
media

م�ضرية ت�ضارك زوجها 
حفل زفافه الثاين

اأث���ارت �صور مل�صاركة �صيدة م�رشي���ة حفل زفاف زوجها على اأخرى رغ���م اأنها مازالت يف 
ع�صمته، حفيظة م�رشيني وجعلتهم غري م�صدقني للواقعة من الأ�صا�س.

وقال م�صتخدمو مواقع التوا�صل اإن الزوجة والتي تتمتع بقدر من اجلمال والذكاء اأثارت 
اإعجابه���م لثباته���ا وجراأتها وقدرته���ا على التعامل م���ع املوقف بذكاء اجتماع���ي اأثار اإعجاب 

احلا�رشين. 
ال�ص���ور الت���ي تداولها امل�صتخدمون ك�صفت ع���ن �صعود الزوجة من�ص���ة الزفاف لتهنئة 
ال���زوج وعرو�سته اجلديدة، ثم جل�ست بجوار زوجها الذي قام ب���دوره بتقبيل راأ�سها والتقاط 
ال�ص���ور معه���ا. تعليقات املغردين ت�صاءلت عن �صبب اإقدام ال���زوج على هذه اخلطوة رغم ما 
تتمتع به الزوجة الأولى من املوا�صفات كافة التي يحلم بها اأي زوج، وعربرّ بع�صهم عن غ�صبه 
م���ن موقفه ه���ذا، فيما راأى اآخرون اأن اخلط���وة رمبا كانت مبوافقة الزوج���ة الأولى ومباركتها 

لأ�صباب خا�صة ل يجوز الإف�صاح عنها.

جرو من ف�ضيلة الأباي هدية ميالد بوتني 

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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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

ارتفاع موج البحر قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�صواحل ومن 
3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 

38، وال�صغرى 27 درجة مئوية.

الطق�س معتدل مع 
ت�صاعد التربة يف 

بع�س املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة وت�صل من 20 اإلى 25 

عقدة احيانا.

هناأ رئي����س تركمان�صتان غوربانغويل بريدميوحيدوف نظ���ريه الرو�صي فالدميري بوتني 
يف عي���د مي���الده ال� 65 واأهداه جروا من ف�صيلة الأباي يدع���ى “فريين”، والذي يعني باللغة 

الرو�صية “الويف”.
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