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السنة العاشرة - العدد 3618 
االثنين 

10 سبتمبر 2018 
30 ذو الحجة 1439

�لثالثاء عطلة ر�أ�س 
�ل�سنة �لهجرية

املنام���ة - بنا: �ص���در عن رئي����س الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة تعمي���م ب�ص���اأن عطل���ة اأول ال�صن���ة 

الهجرية 1440. 
وج���اء يف التعمي���م: مبنا�صبة حل���ول ال�صنة 
الهجري���ة اجلدي���دة 1440ه����، ُتعط���ل وزارات 
اململك���ة واإداراته���ا وموؤ�ص�صاته���ا العامة يوم 
الثالثاء الأول من �صهر حمرم 1440 ه� املوافق 

للحادي ع�رش من �صهر �صبتمرب 2018.

فهد بو�سقر رئي�سا ملجل�س �إد�رة “درة مارينا”
املنام���ة - درة مارينا: عينت �رشكة درة مارينا فهد بو�صقر يف من�صب 
رئي�س جمل�س الإدارة. ويتولى بو�صقر حاليا من�صب رئي�س اإدارة ال�صتثمار 
يف �رشكة اإنوف�صت وهي �رشك���ة ا�صتثمارية مرخ�صة من قبل م�رشف البحرين 
املرك���زي ومدرجة يف بور�ص���ة البحرين وبور�صة الكوي���ت. ويتمتع بو�صقر 
بخربة وا�صعة تزيد عل���ى 14 عاما يف جمال ال�صتثمار واخلدمات امل�رشفية 
الإ�صالمي���ة املرتك���زة يف هيكل���ة ال�صتثم���ارات يف ع���دة جم���الت اأهمه���ا 

ال�صنادي���ق ال�صتثماري���ة والقط���اع العقاري والأ�ص���ول اخلا�صة 
10بجانب تقييم املخاطر وهيكلة وتنفيذ اإ�صرتاتيجيات التخارج.

�نخفا�س ��سرت�كات �لنقال بالبحرين �إلى 2.2 مليون
انخف�ص���ت ا�ص���رتاكات الهات���ف النق���ال 
يف البحري���ن لنح���و 16 % يف الرب���ع الأول م���ن 
الع���ام اجلاري على اأ�صا����س �صنوي، ليبلغ عدد 
امل�صرتكني نحو 2.27 م�صرتك، بح�صب بيانات 

حديثه لهيئة تنظيم الت�صالت. 

وبنهاي���ة الرب���ع الأول 2018، مت ت�صجيل 
الهات���ف  خدم���ة  يف  ا�ص���رتاك  ملي���ون   2.27
املحم���ول بانخفا����س بن�صب���ة 4 % مقارنة مع 
نهاي���ة 2017 وانخفا�س بن�صبة 16 % مقارنة 

بنهاية الربع الأول العام املا�صي.
الهوات���ف  انت�ص���ار  مع���دل  وبل���غ 
املحمول���ة 146 % بنهاية الربع الأول 

من العام 2018، 
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

علي الفردان

ب���داأ انتظ���ام الدرا�صة مبدار����س مملكة 
البحرين البالغ عددها 209 مدار�س يف جميع 
املراح���ل التعليمي���ة اأم����س مع بداي���ة العام 
الدرا�صي اجلدي���د، اإذ ا�صتقبل���ت املدار�س 
الطلب���ة والطالب���ات يف املراح���ل التعليمية 
املختلف���ة، مب���ا فيه���م اأك���ر م���ن 12 األفا 
م���ن امل�صتجدين.ور�ص���دت عد�ص���ة “الب���الد” 
ا�صتع���دادات اليوم الأول ل�صتقب���ال العودة اإلى 
املدار�س، والذي �صهد اإرباكات حمدودة، وطفت 

على ال�صطح جم���ددا م�صكلة الختناقات 
املرورية وال�صكاوى من الكتب القدمية.

اإرباكات حمدودة يف اليوم الأول... عد�سة “$”:

عودة �ملد�ر�س... و�لزحمة و�لكتب �لقدمية

• )ت�صوير: ر�صول احلجريي(	 بدء انتظام الدرا�صة يف 209 مدار�س   8
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 LC 500
 إمتلكها اآلن مقابل

35,999 د.ب. 
LexusBahrain lexus.com.bh   17737773 سـترة:

�لعامل بحاجة لروؤية جديدة لن�سر �ل�سالم
تزايد حدة ال�سراعات التحدي الأكرب... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي����س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
لدى ا�صتقب���ال �صموه لروؤ�صاء ال���دول واملنظمات 
احلا�صلني عل���ى جائزة نوبل لل�ص���الم، اأن التحدي 
الأك���رب الذي يواجه ال�ص���الم كقيمة نبيلة هو تزايد 

ح���دة ال�رشاعات يف العديد م���ن مناطق العامل، وهو 
ما يحتاج اإلى روؤية عاملي���ة جديدة تت�صمن اآليات 

غري تقليدية ملواجهة التحديات. 
مملك���ة  يف  ال�ص���الم  برج���ال  �صم���وه  ورح���ب 
البحري���ن بل���د ال�صالم. فيم���ا اأ�صاد روؤ�ص���اء الدول 

احلا�صل���ون على جائ���زة نوبل لل�ص���الم مبا حققته 
احلكوم���ة برئا�ص���ة �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
الوزراء م���ن نه�صة وتطور جعل���ت مملكة البحرين 

مث���ال واأمنوذجا يحتذى للدول���ة الع�رشية 
املتطورة.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال وفدا من احلا�صلني على جائزة نوبل لل�صالم	

“نوبل”: احلكومة برئا�سة �سمو الأمري خليفة بن �سلمان جعلت البحرين اأمنوذجا للدولة الع�سرية حائزو 

3

م�سيدا باتخاذ العديد من ال�سركات الأمريكية البحرين مقرا... العاهل:

�التفاقية �حلرة �ساعفت �لتبادل �لتجاري

املنام���ة - بن���ا: اأك���د عاه���ل الب���الد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة احلر�س 
على ا�صتم���رار العالق���ات الوثيقة ب���ني البلدين 
وتطويره���ا ل���كل ما في���ه خري و�صال���ح ال�صعبني 
ال�صديق���ني. ج���اء ذلك لدى ا�صتقب���ال جاللته يف 
ق����رش ال�صافرية اأم�س الرئي�س واملدير التنفيذي 
لغرف���ة التج���ارة بالولي���ات املتح���دة الأمريكية 

توما�س دونهيو.
واأ�صاد جاللته بال�رشاكة القت�صادية الوثيقة 
بني البلدين، التي عززتها اتفاقية التجارة احلرة 

التي اأ�صهم���ت يف م�صاعفة م�صتوى حجم التبادل 
التج���اري ودعم الن�ص���اط االقت�ص���ادي للواليات 
املتحدة يف املنطق���ة. ونوه جاللته باتخاذ العديد 
م���ن ال����رشكات الأمريكي���ة الرائدة البحري���ن مقراً 
اإقليمي���اً لإدارة اأعماله���ا ملا توفره م���ن اإمكانات 

وت�صهيالت ا�صتثمارية كبرية.
ال�صرتاتيج���ي  املوق���ع  اأن  جاللت���ه  واأك���د 
والك���وادر الب�رشية املوؤهل���ة يف خمتلف القطاعات 

جعلت م���ن اململك���ة وجه���ة اقت�صادية 
2جاذبة لال�صتثمارات.

• جاللة امللك م�صتقبال الرئي�س واملدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية	

مروة خمي�س

• فهد بو�صقر	

تعزيزات اأمنية مكثفة مقابل رفع حظر التجول

هدوء حذر يف �لب�سرة بعد “�أ�سبوع نار وغ�سب”

بغ���داد � اب: اأفادت وكال���ة “اأ�صو�صيتد 
بر����س” ب���اأن حالة م���ن الهدوء ت�ص���ود اأم�س 
مدينة الب�رشة جنوب الع���راق بعد اأ�صبوع من 
املظاه���رات الغا�صب���ة احتجاج���ا عل���ى �صوء 
اخلدمات املعي�صي���ة والتي خلفت 15 قتيال 

على الأقل.وذكرت الوكال���ة اأن قوات الأمن 
الت���ي ا�صُتقدم���ت اإل���ى املنطقة م���ن بغداد 
عززت وحدات ال�رشطة املحلية، قبل يوم من 

رفع حظر التج���ول الذي فر�س على 
14املدينة. 

• تعزيزات اأمنية يف الب�رشة	

• انخفا�س ا�صرتاكات النقال بنحو 16 %	
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ال�شديقني اليي�ييشييعييبييني  و�ييشييالييح  وتييطييويييرهييا خلييير  الييوثيييييقيية  الييعييالقييات  ا�ييشييتييمييرار 

اال�شتفادة من االتفاقات لتوفري الفر�ص اال�شتثمارية وامل�شاريع امل�شرتكة
بحث التطورات وامل�شتجدات مع رئي�س غرفة التجارة االأمركية... جاللة امللك:

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�شافريييية اأم�يييس الرئي�س واملديييير التنفيذي 
لغرفييية التجيييارة بالواليات املتحيييدة االأمركية 
توما�يييس دونهييييو مبنا�شبييية زيارتيييه للمملكة. 
ورحيييب جاللة امللك بدونهييييو والوفد املرافق 
ليييه، وا�شتعر�يييس معيييه العالقيييات التاريخيييية 
الوثيقة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة 
االأمركية ال�شديقة. واأكيييد جاللة امللك اأهمية 
تبيييادل مثل هذه الزيارات بيييني امل�شوؤولني يف 
البلديييين مليييا لها مييين اأهمية يف دعيييم التعاون 

امل�شرتك يف املجاالت كافة.
واأكد جاللييية امللك احلر�س عليييى ا�شتمرار 
العالقيييات الوثيقييية بيييني البلديييين وتطويرها 
لكل ما فيه خر و�شالح ال�شعبني ال�شديقني، 
م�شييييداً بال�رصاكييية االقت�شاديييية الوثيقييية بني 
البلديييين، التي عززتها اتفاقيييية التجارة احلرة 
التي اأ�شهمت يف م�شاعفة م�شتوى حجم التبادل 
التج���اري ودعم الن�ص���اط االقت�صادي للواليات 
املتحيييدة يف املنطقييية، منوهييياً باتخييياذ العديد 

من ال�يييرصكات االأمركية الرائيييدة البحرين مقراً 
اإقليمياً الإدارة اأعمالهيييا ملا توفره من اإمكانات 

وت�شهييييالت ا�شتثمارية كبرة.  واأكد جاللته اأن 
املوقع اال�شرتاتيجي والكوادر الب�رصية املوؤهلة 

يف خمتليييف القطاعات جعلت من اململكة وجهة 
اقت�شادية جاذبييية لال�شتثمارات، منوهاً بالدور 

املهم الذي ي�شطلع به القطاع اخلا�س يف دعم 
وتنميييية التعاون البحرينيييي االأمركي من خالل 
تبيييادل الزييييارات واال�شتفادة مييين االتفاقات 
املربمييية بني البلدين لتوفر مزيد من الفر�س 
اال�شتثماريييية واإقامة امل�شارييييع امل�شرتكة مبا 
يخدم م�شالح الدولتني وال�شعبني ال�شديقني. 
من جانبه، اأ�شاد الرئي�س واملدير التنفيذي 
لغرفييية التجيييارة بالواليات املتحيييدة االأمركية 
بالعالقيييات العريقييية واملتميزة بيييني البلدين 
خ�شو�شيييا يف املجييياالت التجاريييية وباتفاقيييية 

التجارة احلرة التي عززت من هذه العالقات.
كما اأعيييرب عن حر�يييس الوالييييات املتحدة 
االأمركية املتوا�شل ال�شتمرار تنمية العالقات 
كبلدين �شديقني وحليفني وال�شعي امل�شتمر 
لفتح جمييياالت اأكرب للتعييياون امل�شرتك، معرباً 
عييين �شعادتيييه لزييييارة البحرين ومبيييا لقيه من 
ترحييييب وحر�يييس عليييى التعاون بيييني البلدين 

ال�شديقني.
التطيييورات  بحيييث  اللقييياء  يف  جيييرى  كميييا 
وامل�شتجدات التي ي�شهدها االقت�شاد العاملي.

املنامييية - بنيييا: لدى ا�شتقبيييال �شموه لعدد 
مييين كبار امل�شوؤولني، اأكد رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
اأن وعيييي اأبنييياء البحريييين وحر�شهم عليييى حماية 
وطنهيييم واالإ�شهيييام بقوة يف منائيييه وتطوره، هو 
الركيزة ملوا�شلة بنييياء امل�شتقبل و�شمان رفعة 

الوطن وازدهاره.
واأكيييد �شموه اأن املرحلييية املقبلة حتتاج من 
اجلميع اإلى مزيد من العمل واالإنتاج الذي يرتقي 
مبكانييية البحريييين وي�شهم يف حتقييييق التطلعات 
املعي�شيييية ملواطنيهيييا، م�شددا �شميييوه على اأن 
احلكومة م�شتميييرة يف تنفيذ امل�رصوعات اخلدمية 
يف كافة مناطق اململكة وفق ا�شرتاتيجية �شاملة 

للتطوير. 
وكان �شاحب ال�شميييو امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�شتقبل بق�رص الق�شيبية ام�س عدًدا من كبار 
امل�شوؤولني، حيث تطيييرق �شموه معهم اإلى عدد 

مييين الق�شايا املحلية والدوليييية. ويف اللقاء، اأكد 
�شميييوه اأن مملكييية البحرين بقييييادة عاهل البالد 
�شاحيييب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
حققت العديد من االإجنازات ونالت تقدير العامل، 
وهي الييييوم اأكرث عزماً وت�شميًميييا على حماية ما 
حققته من منجزات ومكت�شبات وطنية وموا�شلة 
جهيييود البناء والتقدم. وقال �شموه:” اإن مواجهة 
التحدييييات تتطلب التحليييي بالوعي واال�شتفادة 
مييين درو�يييس املا�شيييي واحلا�رص، وتقويييية تالحم 
املجتميييع وح�شيييد جهوده اإلى ما يحقيييق تطلعاته 
ويبعيييده عن الفرقييية واالنق�شام”. وحيييذر �شموه 
من ا�شتمرار حماوالت العبث باأمن دول و�شعوب 
املنطقة، موؤكدا �شموه اأن ما متر به االأمة العربية 
من حتديات ج�شيمة نالت من اأمنها وا�شتقرارها، 
يحتاج اإليييى مزيد مييين العمل العربيييي امل�شرتك 
اليييذي ي�شون لالأمة مقدراتهيييا ويحفظ ل�شعوبها 

حقهم يف حياة كرمية واأكرث طماأنينة.

للتطوير �ييشييامييليية  ا�ييشييرتاتيييييجييييية  وفيييق  املييي�يييرصوعيييات  تيينييفيييييذ  ميي�ييشييتييمييرة يف  احلييكييوميية 

وعي اأبناء البحرين الركيزة ملوا�شلة بناء م�شتقبل الوطن
املرحلة املقبلة حتتاج اإلى مزيد من العمل... �شمو رئي�س الوزراء:

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عدًدا من كبار امل�شوؤولني	

• جاللة امللك م�شتقبال الرئي�س واملدير التنفيذي لغرفة التجارة بالواليات املتحدة االأمركية 	
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 حائ���زو جائ���زة نوبل: �سمو رئي�س ال���وزراء ذو روؤية بعي���دة يف االأمن واال�ستق���رار والتنمية

يجب تهيئة الفر�س لتحفيز ال�سالم وتكري�س دعائمه
البحرين منوذج حي يف التعاي�س ومركز لتالقي احل�سارات... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ل���دى ا�ستقبال �سم���وه لروؤ�ساء 
ال���دول واملنظم���ات احلا�سل���ن عل���ى جائ���زة نوبل 
لل�سالم، رحب رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة برجال ال�سالم يف 
مملك���ة البحرين بلد ال�سالم، داعيا اإياهم اإلى االطالع 
على م���ا ت�سهده مملكة البحرين من تطور اقت�سادي 
وتق���دم تنم���وي واأج���واء ح���رة يف دول���ة املوؤ�س�سات 

والقانون.
واأك���د �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء اأن 
العامل مير بوقت ع�سيب ب�سبب التوترات واحلروب 
الت���ي عانت االإن�ساني���ة كثريا من ويالته���ا مما جعل 
احلاج���ة اأك���ر اإحلاح���ا لدعم جه���ود �سيان���ة ال�سالم 
واالأمن واال�ستق���رار يف املنطقة والعامل داعيا �سموه 
اإل���ى العمل عل���ى تهيئ���ة الفر�س الت���ي حتفز على 

ال�سالم وتكر�س دعائمه.
واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى اأن املنطقة م���رت بتجارب 
مريرة من حال���ة عدم اال�ستق���رار وجتاوزتها بف�سل 
حكم���ة قادتن���ا يف دول املجل�س، فيما اأ�س���اد روؤ�ساء 
ال���دول احلا�سل���ون عل���ى جائ���زة نوبل لل�س���الم مبا 
حققت���ه احلكوم���ة برئا�س���ة �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء من نه�سة وتطور ي���رون اأنها جعلت 
مملك���ة البحري���ن مث���اال واأمنوذج���ا يحت���ذى للدولة 

الع�رصية املتطورة.
وكان �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء قد 
ا�ستقبل وفدا ي�سم 3 روؤ�ساء دول �سابقن حا�سلن 
عل���ى جائزة نوبل لل�سالم مم���ن كان لهم دور بارز يف 
تر�سي���خ ال�سالم واال�ستقرار يف مراحل مف�سلية مرت 
بها بالدهم، وه���م الرئي�س االأ�سبق جلمهورية جنوب 
اأفريقي���ا فريدري���ك ويلي���ام دى كل���ريك، ورئي����س 
جمهوري���ة بولن���دا االأ�سبق لي���خ فالي�س���ا، والرئي�س 

ال�سابق لتيمور ال�رصقية جوزيه رامو�س هورتا.
و�س���م الوف���د وكيل���ة االأم���ن الع���ام واملديرة 
املتح���دة  االأم���م  لربنام���ج  ال�سابق���ة  التنفيذي���ة 
للم�ستوطن���ات الب�رصي���ة “املوئ���ل”، واحلا�سلة على 
جائ���زة �سم���وه للتنمي���ة امل�ستدام���ة الع���ام 2016 
وجائزة غوتنربغ للبيئة والتي تعرف ب “جائزة نوبل 

للبيئة” اآنا تيباجوكا.
ويف اللق���اء، اأكد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن ال�س���الم منهج نبيل حتر����س احلكومة يف 
مملكة البحرين على دعم م�ساعي املجتمع الدويل يف 
تر�سيخ���ه، وتراه اأي�سا اأ�سا�سا ومنطلقا للتنمية التي 

ال حتقق اأهدافها اإال يف اأجواء م�ستقرة.
وا�ستعر����س �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء والروؤ�ساء ال�سابق���ون احلا�سلون على جائزة 
نوبل لل�سالم، عددا م���ن املو�سوعات ذات االهتمام 
امل�س���رك والتطورات العاملي���ة، اإذ حذروا من عودة 
خماط���ر احلرب الب���اردة ب�سب���ب بع����س ال�سيا�سات 
الت���ي ال تن�سجم مع متطلبات املجتمعات، ودعوا اإلى 
ت�سافر اجله���ود واأكدوا اأهمي���ة التكامل بن الدول 
والفه���م امل�سرك والقي���ادات الواعي���ة التي ت�سع 

ال�سالم كخيار اأول واأخري.
واأكد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء، اأن 
مملك���ة البحرين ُعرفت عرب التاري���خ باأنها بلد حمب 
لل�سالم، ومركز لتالقي احل�س���ارات، ومنوذج حي يف 
التعاي�س والوئام بن خمتل���ف االأطياف والثقافات 
و�ستظ���ل عل���ى ال���دوام من���ارة لن����رص قي���م التاآخ���ي 

والتعاون وال�سالم يف العامل.
و�س���دد �سم���وه عل���ى اأن ال�س���الم ه���و االأ�سا�س 
لر�سي���خ االأم���ن واال�ستق���رار ومتك���ن املجتمعات 
من النهو����س والتنمية، واأن حتقي���ق ال�سالم الدائم 
يحتاج اإل���ى ت�سافر جهود املجتمع ال���دويل من اأجل 
توفري االأجواء املنا�سبة التي ُتعلي من قيم التعاي�س 
والتعاون القائم على حتقيق املنافع املتبادلة بن 

ال�سعوب.

واأع���رب �سموه ع���ن اعتزازه بزيارة ه���ذه النخبة 
املتميزة من احلائزين جائزة نوبل لل�سالم اإلى مملكة 
البحري���ن، والتي م���ن �ساأنها اأن تنق���ل للعامل �سورة 
البحرين ب�سفتها بلدا حمبا لل�سالم، وجمتمعا ناه�سا 
ومنفتحا ي�سارك �سعوب الع���امل طموحها واآمالها يف 
حتقيق ال�سالم، واالرتقاء باأو�ساع الدول يف مناخ من 

االأمن واال�ستقرار.
و�س���دد �سموه عل���ى اأن الزيارة فر�س���ة الأع�ساء 
الوف���د الأن يلتق���وا باأبناء البحرين الذي���ن يحبون اأن 
ي�ستمع���وا منه���م اإلى جتاربهم يف دع���م ال�سالم، واأن 

ينقلوا للوفد جهود مملكة البحرين يف هذا املجال.
واأ�س���اد �سموه باإ�سهامات هوؤالء الروؤ�ساء يف بناء 
جمتمعاته���م وما قاموا به من دور فاعل عرب التغيري 
الذي اأحدثوه يف جمتمعاتهم والذي قّوى من ركائزها 

على نطاق وا�سع.
واأك���د �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي����س الوزراء 
اأن البحري���ن تعم���ل بجه���د من اأج���ل اأم���ن وا�ستقرار 
املنطق���ة، واأن توجهه���ا واأهدافه���ا الت���ي و�سعتها 

غايته���ا التقدم، وقال �سموه: “نح���ن يف عامل متغري 
ونحتاج اإلى بع�سنا البع����س من اأجل اأن يعم ال�سالم 

املنطقة والعامل”.
واأ�س���اف �سم���وه اأن ثواب���ت مملك���ة البحرين يف 
دعمه���ا لل�سالم ترتكز على املب���ادئ االإن�سانية التي 
توؤك���د على اأهمية ال�س���الم والتعاي�س بن الب�رص، كما 
ترتك���ز على تاريخ طوي���ل من التعاي����س والت�سامح 

الذي مّيز البحرين عرب ال�سنن.
وق���ال �سم���وه: اإن التح���دي االأكرب ال���ذي يواجه 
ال�س���الم كقيم���ة نبيلة ه���و تزايد ح���دة ال�رصاعات يف 
العديد م���ن مناطق العامل، وهو ما يحت���اج اإلى روؤية 
عاملية جديدة تت�سمن اآليات غري تقليدية ملواجهة 
ه���ذه التحديات، ومعاجلة م�سبب���ات االأزمات من اأجل 

عامل خال من ال�رصاع بكل اأ�سكاله”.
وخاط���ب �سموه الوفد قائ���ال: “اإن دوركم البارز 
ال���ذي قمتم ب���ه يف بلدانكم ونلتم عل���ى اإثره بجائزة 
نوب���ل لل�س���الم ميث���ل �سل�سل���ة مت�سلة م���ن النجاح 
�سكل���ت منح���ى اإن�ساني���ا يف الدفاع ع���ن جمتمعاتهم 

واإر�ساء االأمن واال�ستقرار فكراً وممار�سة”.
م���ن جانبهم، عرب اأع�ساء الوف���د رفيع امل�ستوى 
ع���ن �سعادتهم بزي���ارة مملك���ة البحري���ن، م�سيدين 
بجه���ود �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء يف 
نه�سة البحرين وتطورها. وقالوا اإن البحرين حققت 
الكث���ري من النجاح���ات يف جماالت التعلي���م وال�سحة 

والتنمية الب�رصية وتنويع االقت�ساد. 
واأعرب���وا ع���ن اعتزازهم بلق���اء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي����س الوزراء، موؤكدي���ن اأن الزيارة اأتاحت 
له���م الفر�س���ة للتعرف عن قرب عل���ى جتربة �سموه 
وروؤيته لتعزيز جهود ال�سالم يف العامل من خالل خربته 
املمت���دة وما عا����رصه من جتارب ع���ززت من قناعات 
�سموه باأهمي���ة ال�سالم كقيمة اإن�ساني���ة نبيلة ينبغي 
اأن يت�س���ارك اجلمي���ع يف العمل من اأجله���ا، حتى يعم 
اال�ستق���رار وال�سالم، وتنعم �سع���وب العامل بالعي�س 
باأمن و�س���الم، كما اأعرب���وا عن �سكره���م وتقديرهم 
ل�سموه على جهوده يف تعزيز ال�سالم والت�سامح وهي 
القي���م التي يحتاجها العامل حالي���ا يف ظل ما يجتاحه 

من �رصاعات. واأكدوا اأهمية الزيارة يف تعزيز التفاهم 
م���ن اأجل عامل يظلل���ه االأمن واال�ستق���رار، قائلن اإن 
�سم���وه ذو روؤية بعيدة ووا�سحة م���ن واقع ما عرفوه 
ع���ن اإجن���ازات �سم���وه، ال�سيم���ا فيما يتعل���ق باالأمن 

واال�ستقرار وال�سالم والتنمية الب�رصية.
واأ�سادوا مبا تتمتع به اململكة من تقدم ح�ساري 
وتنموي وا�سع، وما يتميز ب���ه املجتمع البحريني من 
تن���وع وانفتاح ثق���ايف وفكري، يقوم عل���ى التعاي�س 
والتعاون بن جميع مكونات���ه، منوهن بدور مملكة 
البحرين يف اإر�ساء ال�س���الم العاملي من خالل اإميانها 
التام باأهمية دعم جهود املجتمع الدويل لب�سط االأمن 
واال�ستقرار وحتقيق ال�سالم املن�سود يف ربوع العامل.

وق���دم اأع�س���اء الوفد هداي���ا و�سه���ادة تقدير 
ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء لدور �سموه يف 
دعم وتعزيز ال�سالم وقي���م الت�سامح والتعاي�س بن 
�سع���وب العامل، معربين عن تطلعهم اإلى اال�ستفادة 
م���ن جتارب البحرين فيما يتعل���ق بالتعاي�س ونقلها 

اإلى دولهم.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وفدا من احلا�سلن على جائزة نوبل لل�سالم	

احل���اج���ة اأك�����ر اإحل����اح����ا ل���دع���م ج���ه���ود االأم������ن واال����س���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل
املنطق���ة م���رت بتج���ارب مري���رة وجتاوزته���ا بف�س���ل حكم���ة قادتن���ا يف دول املجل����س
“رج���ال ال�س���الم”: اال�ستف���ادة م���ن جت���ارب البحري���ن يف التعاي����س ونقله���ا اإل���ى الدول
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للمنح الدرا�سية اختيار 35 طالبا لربنامج “رايات” 
�صمو ال�صيخة زين دعتهم لال�صتف�دة من امل�رشوع ب�أق�صى قدر... “املربة اخلليفية”:

املن�مة - بن�: عقدت موؤ�ص�صة املربة اخلليفية 
لق�ء تعريفي� لربن�مج “راي����ت” للمنح الدرا�صية 

الأربع�ء امل��صي ب�رشح امليث�ق الوطني.
و�صه���د اللق����ء م�ص�ركة عميد كلي���ة التعليم 
التطبيقي، الق�ئم ب�إعم�ل كلية الرتبية الري��صية 
�ص�دق العلوي الذي حت���دث عن مه�رات التعليم 
الأ�ص��صي���ة. واألقي���ت كلم���ة ترحيبي���ة م���ن فريق 
برن�م���ج “راي�ت” للمن���ح الدرا�صية، اإذ مت تعريف 
الطلبة عل���ى املوؤ�ص�صة واأهدافه� وبراجمه� عموم� 

وعلى مزاي� وقوانني برن�مج “راي�ت”.
ف���رز طلب����ت  بع���د  35 ط�لب����  اختي����ر  ومت 
التقدمي والتي بلغ عدده���� 741 متقدم� واختي�ر 
اأف�صل املتقدمني للربن�مج بن����ًء على التح�صيل 
الأك�دمي���ي واملق�بل���ة ال�صخ�صي���ة وامل�ص�ركة يف 
الأعم����ل التطوعي���ة، كم���� مت تقدمي منح���ة �صمو 
ال�صيخة موزة بنت حمد اآل خليفة للطب ب�لتع�ون 
مع الكلية امللكية للجراح���ني يف اإيرلندا – ج�معة 
البحرين الطبية، حيث ك�ن بلغ املتقدمني للمنحة 

85 متقدم�.
ويقدم الربن�مج عدة مزاي� للطلبة، من �صمنه� 
تغطي���ة جميع الر�صوم اجل�معي���ة، مب� فيه� ر�صوم 

الكتب، واعتم�د احلواف���ز امل�لية ال�صهرية والتي 
يتم منحه� بن�ًء على التح�صيل العلمي، ب�لإ�ص�فة 
اإل���ى توفري ور����ش عم���ل ودورات تطويرية وخلق 
فر�ش تدريبي���ة يف القط�عني احلكومي واخل��ش. 
كم���� يقدم الربن�مج بط�ق���ة “راي�ت” والتي توفر 
العديد من املزاي�، عالوة على امل�ص�همة يف خدمة 
املجتمع وتعزيز العمل التطوعي، وعقد اجتم�ع�ت 

�صهرية تعليمية وترفيهية.
وق�لت رئي����ش جمل�ش اأمن����ء موؤ�ص�صة املربة 
اخلليفية �صم���و ال�صيخة زين بنت خ�لد اآل خليفة: 
“ نود اأن نرحب بجمي���ع الطلبة امل�صتجدين لهذا 
الدرا�صي���ة  “راي����ت” للمن���ح  برن�م���ج  الع����م يف 
ال���ذي يقع حتت مظلة موؤ�ص�ص���ة املربة اخلليفية، 
ونتمنى منك���م ال�صتف�دة ب�أق�ص���ى قدر من هذه 
الفر�ص���ة الت���ي مت منحكم اإي�ه���� دون غريكم من 
املتقدم���ني للربن�مج املذكور. كم���� نحثكم على 
اللتزام بح�صور اللق�ءات ال�صهرية وور�ش العمل 
املختلفة، وذلك مل���� �صتعود عليه من ف�ئدة لكم 

يف الوقت احل�يل وبعد التح�قكم ب�صوق العمل”.
وتتمح���ور اأه���داف برن�م���ج “راي����ت” للمنح 
الدرا�صية حول متك���ني الطلبة من حتقيق التميز 

والو�ص���ول اإل���ى طموح�ته���م، وتزوي���د الط���الب 
ب�ملعرفة وامله����رات واأخالقي�ت العمل، وت�صجيع 
الطلب���ة عل���ى التفوق م���ن خالل تق���دمي احلوافز 
امل�لي���ة بن����ًء على التح�صي���ل العلم���ي، وتر�صيخ 
مف�هيم املواطنة والولء وامل�صوؤولية الجتم�عية 

جت�ه الوطن.
اإل���ى  اخلليفي���ة  امل���ربة  موؤ�ص�ص���ة  وت�صع���ى 
بن����ء �رشاكة عم���ل اإيج�بية مع ال���وزارات واجله�ت 
احلكومية، واملوؤ�ص�ص����ت التج�رية لتوفري فر�ش 
التدريب لطالب برن�مج “راي�ت” للمنح الدرا�صية، 
اإذ ت�ص�ع���د الفر����ش على تزوي���د الطالب بخربات 
عملية مثم���رة يف القط�عني الع����م واخل��ش، كم� 

ت�صمن لهم الندم�ج يف اأجواء العمل بعد التخرج.
ومت ط���رح برن�مج املن���ح الدرا�صية “راي�ت” 
يف الع����م 2011 ليكون برن�جم�ً �ص�م���اًل ومتك�مالً 
ي�ص�ه���م يف جم����ل التعلي���م وتنمي���ة امله����رات 
ال�صخ�صي���ة لل�صب�ب البحرين���ي، اإذ يوفر الربن�مج 
الفر�ص���ة للطلب���ة لاللتح����ق ب�إح���دى اجل�مع����ت 
املعتم���دة يف مملكة البحرين، اإلى ج�نب ذلك فهو 
يقدم العديد من املزاي���� منه� فر�ش تدريبية يف 

القط�ع احلكومي واخل��ش.

• امل�ص�ركون يف اللق�ء التعريفي لربن�مج “راي�ت” للمنح الدرا�صية 	

املحافظون يزورون املدار�س ويطمئنون على ا�ستعدادات العام اجلديد
تنفيذا لتوجيه�ت وزير الداخلية وب�لتن�صيق مع “الرتبية”

املن�م����ة - وزارة الداخلية: �صه����د اليوم الأول 
للع�����م الدرا�صي اجلديد، زي�����رات ميدانية من قبل 
املح�فظني لعدد من املدار�ش؛ تنفيذا لتوجيه�ت 
وزي����ر الداخلي����ة الفريق الرك����ن ال�صي����خ را�صد بن 
عب����داهلل اآل خليف����ة ب�����رشورة اتخ�����ذ كل الإجراءات 
اله�دف����ة اإلى ت�صهيل العودة الآمنة لالأبن�ء والبن�ت 

اإلى مدار�صهم.
واطم�����أن املح�فظون على الإج����راءات املتخذة 
واكتم�ل ال�صتع����دادات ل�صتقب�ل الطلبة مع بداية 
الع�����م الدرا�ص����ي اجلدي����د، معربني ع����ن تقديرهم 
لوزي����ر الداخلي����ة عل����ى توجيه�ت����ه وتوف����ري ك����ب 
الإمك�ن�ت الالزمة من خ����الل خمتلف اأجهزة الوزارة 
من اأجل ع�م درا�صي اآمن وموفق لأبن�ئن� الطلبة، يف 
الوقت الذي اأ�ص�د فيه وزير الرتبية والتعليم م�جد 
النعيم����ي مبب�����درة املح�فظني بزي�����رة املدار�ش، 
والت����ي ت�أتي يف اإط�ر الدع����م الكبري من ج�نب وزير 

الداخلية.

ون����وه اإلى اأن الوزارة اأمت����ت كل ال�صتعدادات 
ل�صتقب�ل الع�م الدرا�صي اجلديد وت�صيري العملية 
التعليمية ب�ص����ورة متميزة، ومن بينه� النته�ء من 
تنفي����ذ ال�صي�ن����ة ال�ص�مل����ة والوق�ئي����ة للعديد من 

املدار�ش، وا�صتكم�ل عملي�ت التنظيف التي بداأت 
قب����ل اأ�صبوع����ني من بدء الع�����م الدرا�ص����ي، اإ�ص�فًة 
اإل����ى توزيع املالي����ني من الكت����ب املدر�صية واأدلة 
املعلم����ني على جمي����ع املدار�ش، وتعزي����ز الكوادر 

الب�رشية بتوظيف املئ�ت من املعلمني البحرينيني 
من خمتلف التخ�ص�ص�ت. 

ويف جولته����م التفقدية التي �صملت عددا من 
املدار�����ش مبح�فظ�ت اململكة، اطل����ع املح�فظون 
عل����ى الإج����راءات املتبع����ة ل�صم�ن �صالم����ة الطالب 
واجلهود املبذولة يف �صبيل ان�صي�ب عملية العودة 

اإلى املدار�ش ب�صكل اآمن. 
ويف ظل التن�صيق الق�ئم بني اجله�ت املعنية 
ب����وزارة الداخلي����ة ووزارة الرتبي����ة والتعليم، اطلع 
املح�فظون على ال�صتعدادات واخلطط املو�صوعة 
من قبل مديري�ت ال�رشطة واجله�ت املعنية الأخرى 
ل�صم�ن �صالمة الطلبة وتنظيم احلركة املرورية عند 
املدار�����ش ويف حميطه�، كم� تفق����دوا ا�صتعدادات 
املدار�ش والت�أكد م����ن ج�هزية الف�صول التعليمية 
واملراف����ق الأخرى ل�صتقب�����ل الطلبة يف ظل حر�ش 
املح�فظ�ت على �صم�ن ان�صي�ب العملية التعليمية 

وتوفري كل اأ�صك�ل الدعم الالزم لنج�حه�.

• ... ومن زي�رة حم�فظ املحرق	

• ... ولقطة من زي�رة حم�فظ الع��صمة	 • ... وحم�فظ ال�صم�لية يزور اإحدى املدار�ش	

• �صمو حم�فظ اجلنوبية يف زي�رة لإحدى املدار�ش	

رئي����ش  تلق���ى  بن����:   - املن�م���ة 
الوزراء �ص�ح���ب ال�صمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �صلم����ن اآل خليف���ة برقية 
�صك���ر جوابي���ة م���ن ع�ه���ل اململك���ة 
اأخيه  العربي���ة ال�صعودي���ة ال�صقيق���ة 
املل���ك  ال�رشيف���ني  احلرم���ني  خ����دم 
�صلم����ن ب���ن عب���د العزي���ز اآل �صعود، 
رداً عل���ى برقي���ة التعزي���ة واملوا�ص�ة 
الت���ي بع���ث به���� �صم���وه اإلي���ه بوف�ة 
املغف���ور له� ب����إذن اهلل تع�لى والدة 
�ص�ح���ب ال�صمو امللك���ي الأمري مقرن 
بن �صع���ود بن عبدالعزي���ز اآل �صعود، 
�صمنه���� خ����دم احلرم���ني ال�رشيف���ني 
خ�ل����ش �صك���ره وتقدي���ره ل�ص�ح���ب 
ال�صم���و امللك���ي رئي�ش ال���وزراء على 
م�ص�عر �صموه الأخوية الكرمية، متمني�ً 

ل�صموه موفور ال�صحة وال�صع�دة.
كم� تلقى �ص�حب ال�صمو امللكي 
رئي����ش ال���وزراء برقية �صك���ر جوابية 
مم�ثلة م���ن ويل العهد ن�ئ���ب رئي�ش 
جمل�ش ال���وزراء وزير الدف�ع ب�ململكة 
اأخي���ه �ص�ح���ب  ال�صعودي���ة  العربي���ة 
ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلم�ن 
بن عبد العزيز اآل �صعود، اأعرب فيه� 
�صم���وه عن خ�ل����ش �صك���ره وتقديره 
ل�ص�حب ال�صمو امللكي رئي�ش الوزراء 
على م�ص�عر �صم���وه الأخوية الكرمية، 
ال�صح���ة  موف���ور  ل�صم���وه  متمني����ً 

وال�صع�دة.

املن�م���ة - بن�: بع���ث ويل العهد 
ن�ئ���ب الق�ئد الأعل���ى الن�ئ���ب الأول 
�ص�ح���ب  ال���وزراء  جمل����ش  لرئي����ش 
ال�صم���و امللكي الأمري �صلم�ن بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�ش 
جمهوري���ة ط�جكي�صت����ن اإم����م عل���ي 
رحم����ن، مبن��صب���ة ذك���رى ا�صتق���الل 
بالده، ع���رب �صم���وه فيه� ع���ن اأطيب 
ته�ني���ه ومتني�ته له به���ذه املن��صبة 

الوطنية.

�صمو رئي�ش الوزراء 
يتلقى �صكر خ�دم 

احلرمني وويل عهده

ويل العهد يهنئ 
ط�جكي�صت�ن بذكرى 

ال�صتقالل
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ا�ستكمال تطوير جممع 216 بحالة بوماهر يف يوليو

تركيب الطاقة ال�سم�سية على اأ�سطح املباين احلكومية

“الكلية امللكية” ت�ساهي اأف�سل الكليات العاملية

على امتداد 6.5 كيلومرتات... “الأ�شغال”:

ت�شجيع ا�شتخدام التربيد املركزي

يف افتتاح دورة القيادة والأركان امل�شرتكة... النعيمي:

املنامة – وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ق���ال وزي���ر الأ�شغ���ال 
و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام 
خل���ف اإن من املوؤمل النته���اء من تطوير جممع 
216 يف حال���ة بوماه���ر باملحرق بحل���ول يوليو 
2019، اإذ مت حت���ى الآن اإجن���از اأعمال اإن�شائية 

بن�شبة 12 %.
وقال خل���ف يف زيارة تفقدي���ة للم�رشوع اإن 
تطوي���ر جمم���ع 216 بحالة بوماه���ر ياأتي �شمن 
اخلط���ط ال�شرتاتيجية لل���وزارة ممثل���ة باإدارة 
م�شاريع و�شيانة الطرق لإع���ادة اإن�شاء وتطوير 
الط���رق وال�ش���وارع القدمية الت���ي و�شلت اإلى 
نهاي���ة عمرها الفرتا�ش���ي يف جميع مدن وقرى 
البحرين كاف���ة ت�شهيالً لتنق���ل املواطنني من 

واإلى م�شاكنهم بكل ي�رش واأمان.
يذك���ر اأنه مت���ت تر�شي���ة امل����رشوع )البالغ 
طول���ه 6 ون�ش���ف كيلوم���رتاً( من قب���ل جمل�س 

املناق�ش���ات واملزايدات على �رشكة عبدالكرمي 
اجلهرم���ي للمقاولت مببلغ ملي���ون و299 األفا 

و941 دين���ارا، وكان العم���ل به قد ب���داأ يف 22 
يوليو 2018 )وي�شتمر ملدة 50 اأ�شبوعاً(.

�ش���وؤون  وزي���ر  تراأ����س  بن���ا:   - املنام���ة 
الكهرباء وامل���اء عبداحل�شني م���رزا الجتماع 
الثامن للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة 
املتجددة مب�شاركة اأع�شاء اللجنة املكونة من 
كب���ار امل�شوؤول���ني بوزارات وجه���ات حكومية 
عدة، وبح�شور املن�ش���ق املقيم لأن�شطة الأمم 
املتح���دة واملمث���ل املقي���م لربنام���ج الأم���م 

املتحدة الإمنائي اأمني ال�رشقاوي.
ويف الجتم���اع، مت ا�شتعرا����س ع���دد م���ن 
املوا�شيع املدرجة على جدول الأعمال واأهمها 
املب���ادرات املقرتحة لال�شتف���ادة من التربيد 
املرك���زي بدلً م���ن اأنظمة التكيي���ف ال�شائدة 
حالي���اً يف امل�شاري���ع ال�شتثماري���ة وم�شودات 
اللوائح التي يتم اإعدادها يف هذا اخل�شو�س، 
وكذلك اآخر امل�شتج���دات عن م�رشوع ا�شتخدام 
ا�شط���ح املب���اين احلكومي���ة الت���ي تبل���غ نحو 
550 مبنى لرتكي���ب اأنظمة الطاقة ال�شم�شية 
عليها، ومن املتوقع اإنت���اج ما يقارب من 25 
ميغ���اوات من الكهرب���اء يف املرحلة الأولى من 

هذا امل�رشوع.
اآخ���ر  كذل���ك  اللجن���ة  وا�شتعر�ش���ت 
امل�شتج���دات حول معاي���ر الكف���اءة لالأجهزة 
الكهربائية وبالتحدي���د اأجهزة التكييف التي 
يت���م بيعه���ا يف الأ�ش���واق املحلي���ة بنوعيه���ا 
النواف���ذ،  ومكيف���ات  املج���زاأة  املكيف���ات 
ومب���ادرات اأخ���رى يت���م تنفيذه���ا حالي���اً عن 
املكيف���ات ذات الأحجام الكب���رة التي تفوق 
موا�شف���ات  مل�شق���ات  وكذل���ك  اأطن���ان،   7
ال�شي���ارات واخلط���ط امل�شتقبلي���ة لت�شجي���ع 

ا�شتعمال ال�شيارات الكهربائية.
بعدها وبتكليف م���ن الوزير رئي�س اللجنة 
ق���ام كل ع�ش���و م���ن الأع�ش���اء بتق���دمي اآخ���ر 
امل�شتجدات للخطة الزمنية واخلطة التف�شيلية 
لتنفي���ذ املب���ادرات والربام���ج املوكلة اليهم 
والواردة يف كل من اخلطة الوطنية لرفع كفاءة 
الطاق���ة )NEEAP( واخلطة الوطنية للطاقة 
املتج���ددة )NREAP(، ومن اأهمه���ا التوجه 
اإل���ى تطبي���ق �شيا�شة امل�شرتي���ات اخل�رشاء يف 

الوزارات واجلهات احلكومية.

الرف���اع - قوة دف���اع البحري���ن: حتت رعاية 
القائد العام لقوة دف���اع البحرين امل�شر الركن 
ال�شي���خ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليف���ة، اأقيم حفل 
افتتاح دورة القيادة والأركان امل�شرتكة احلادية 
ع����رش. واأن���اب القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
رئي����س هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب 
النعيمي حل�ش���ور حفل افتتاح ال���دورة، بالكلية 
امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني اأم�س.
وبداأ الحتفال بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، 
ث���م األقى اآم���ر الكلية امللكية للقي���ادة والأركان 
والدف���اع الوطني كلمة رحب فيها براعي احلفل، 
ووجه ال�شكر لرئي����س هيئة الأركان على تف�شله 
امل�شرتك���ة  والأركان  القي���ادة  دورة  بافتت���اح 
احلادي���ة ع����رش، وبعد ذل���ك مت تق���دمي اإيجاز عن 
ال���دورة واملراح���ل التح�شري���ة له���ا واملناهج 

الدرا�شية.
وبعده���ا األق���ى رئي����س هيئ���ة الأركان كلمة 

بهذه املنا�شبة:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

واحلمد هلل رب العامل���ني، وال�شالة وال�شالم 
عل���ى �شي���د املر�شل���ني �شيدنا حممد وعل���ى اآله 

و�شحبه اأجمعني .
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�شع���دين اأن اأك���ون بينك���م الي���وم يف حفل 
افتت���اح دورة كلية القي���ادة والأركان امل�شرتكة 

احلادي���ة ع�رش بالكلية امللكي���ة للقيادة والأركان 
بق���وة دف���اع البحري���ن، وي�رشفن���ي اأن اأنقل لكم 
حتي���ات القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شر 
الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، واأمنياته 
ال�شادق���ة لكم بالتوفيق وال�ش���داد، وكما ي�رشين 
اأن اأرح���ب باإخواننا من الق���وات امل�شلحة بالدول 

ال�شقيقة امل�شاركني يف هذه الدورة.
 ُ ق���ال تعالى يف حمك���م التنزي���ل: )َيْرَفِع اهللهَّ
وُت���وا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  ِذيَن اأُ ِذي���َن اآَمنُوا ِمنُك���ْم َوالهَّ الهَّ
ا َتْعَملُوَن َخِبٌر(، اإن هذا العلم الذي حثنا  ُ مِبَ َواهللهَّ
دينن���ا الإ�شالمي احلنيف عل���ى الرتقاء بدرجاته، 
والنهل من خمتلف علومه، اأ�شبح �رشورة هامة يف 
ع�رشنا احلا�رش الذي تعتمد متطلباته على التقدم 
العلم���ي يف تطوره وبناء منظومات���ه وموؤ�ش�شاته، 

فبالعلم ت�شمو الأمم وتتقدم.
والكلية امللكية للقي���ادة والأركان والدفاع 
الوطني الت���ي ت�شهدون فيها اليوم بداية ف�شل 
جديد من ف�شول العل���م الع�شكري الراقي غدت 
من���ارة للمعرف���ة ت�شاه���ي يف ج���ودة مناهجه���ا 
وخمرجاته���ا اأف�ش���ل الكليات العاملي���ة، لتكون 
رافداً م���ن روافد العل���وم واملع���ارف الع�شكرية 

ذات امل�شتوى العايل من القيادة والتخطيط.
القي���ادة والأركان  اإن م�شاركتك���م يف دورة 
اآف���اق املع���ارف،  امل�شرتك���ة ت�شاه���م يف فت���ح 
و�شتعمل على اإثراء خرباتكم و�شقلها، و�شتكون 

مناه���ج باإذن اهلل خ���ر عون لك���م لتحمل املهام 
حياتك���م  يف  لك���م  �شت�شن���د  الت���ي  والواجب���ات 
ا�شتيف���اء  بع���د  �شتمنحك���م  وكم���ا  الع�شكري���ة 
كاف���ة متطلباته���ا درج���ة املاج�شت���ر يف العلوم 
الع�شكري���ة، لتكونوا بع���د اجتيازها قادرين على 
ممار�شة الفنون القيادي���ة املتطورة والتخطيط 

والتحليل على امل�شتوى العملياتي.
وختام���اً، نتقدم بال�شك���ر اجلزيل لآمر الكلية 
امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، واآمر 
الكلي���ة امللكي���ة للقي���ادة والأركان واملوجهني 
واملعلم���ني على جهودهم الطيب���ة يف كل ما من 
�شاأن���ه الرقي به���ذا ال�رشح العلم���ي داعياً اهلل عز 

وجل اأن يكون التوفيق والنجاح حليفكم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وبعده���ا مت الإع���الن ع���ن افتت���اح ال���دورة 
م���ن رئي����س هيئ���ة الأركان وع���رب �شعادت���ه عن 
متنيات���ه للم�شارك���ني يف ال���دورة كل التوفي���ق 
وال�ش���داد، م�ش���راً اإلى اأن التط���ور الذي ت�شهده 
يف  الوطن���ي  والدف���اع  والأركان  القي���ادة  دورة 
منهاجها ي�شكل اإ�شافة نوعي���ة للنهج التدريبي 
املتط���ور واملتق���دم يف قوة دف���اع البحرين، مما 
ي�شهم يف تنمية الق���درات التحليلية، والإبداعية 

للم�شاركني.
ح�رض حفل االفتتاح عدد من كبار �ضباط قوة 

دفاع البحرين.

• وزير الأ�شغال يتفقد م�رشوع تطوير جممع 216 يف حالة بو ماهر باملحرق	

• وزير �شوؤون الكهرباء واملاء مرتئ�شا الجتماع	

• افتتاح دورة القيادة والأركان امل�شرتكة 11	

دورة يف “الداخلية” لـ “بناء فريق عايل الأداء”

املنامة - وزارة الداخلية: نظمت 
امل���وارد الب�رشي���ة ب���وزارة الداخلي���ة 
دورة تدريبي���ة بعن���وان “بن���اء فريق 
عمل ع���ايل الأداء” �ش���ارك فيها عدد 
من ال�ضباط �املوظف���ن من ر�ؤ�ضاء 

ال�شعب والأق�شام باإدارات الوزارة.
�شئ���ون  اإدارة  مدي���ر  واأ�ش���ار 
املوظفني املدني���ني ال�شيخ �شلمان 
ب���ن را�ش���د اآل خليفة اإل���ى اأن تنظيم 
ال���دورة ياأت���ي تنفي���ذاً لإ�شرتاتيجية 
العم���ل والربامج التدريبي���ة الهادفة 
لرفع كفاءة اأداء املوظفني العاملني 
بال���وزارة من خ���الل و�ش���ع املعاير 
الأ�شا�شي���ة للنجاح والتمي���ز، م�شيفاً 

اأن الدورة تهدف اإلى ت�شليط ال�شوء 
على النظام الإداري يف جمال بناء فرق 

العمل لتحقيق الأهداف املرجوة.
وتقدي���ره  �شك���ره  ع���ن  واأع���رب 
ملقدم���ة ال���دورة ليل���ى امل���ال عل���ى 
الربام���ج  اإجن���اح  يف  امل�شارك���ة 
التطويري���ة الت���ي تنفذه���ا امل���وارد 
الب�رشية، موؤكداً على ا�شتمرار ال�رشاكة 
الحتياج���ات  كل  لتلبي���ة  والتع���اون 
التطويري���ة و�شول لالأه���داف املرجو 

حتقيقها.
ويف ختام الدورة، وزع مدير اإدارة 
�شئون املوظفني املدنيني �شهادات 

اإمتام الدورة على امل�شاركني فيها.

بين “البندول” و “البندوالت”!
ق�شي���ة البطالة حتت���اج اإلى ا�شرتاتيجي���ة متكاملة كي يت���م حلها، جند 
تكد����س عاطلني يف قوائم ل ح�رش لها م���ن البحرينيني، ولي�س اآخرها قائمة 
املعروف���ة ب “1912” الذي���ن اأ�شبح���ت اأزمته���م تتفاق���م يف وقف “بدل 
التعطل” من قبل وزارة العمل، وما عملية حتويل امللف اإلى كرة طائرة بني 
الوزارة وهيئة التاأمني الجتماعي اإل دليل على ذلك. فمن حق العاطلني اأن 

يجدوا من يحت�شنهم، ويقراأ واقعهم بعمق ومبنطق وطني واإن�شاين.
بع����س وزاراتن���ا ل متتل���ك حال ك���وزارة العم���ل، وتعتمد عل���ى �شيا�شة 
الذاك���رة املثقوبة للمواطن، واأخرى من ال���وزارات و�رشكات القطاع اخلا�س 
تعتم���د على املكياج ال�شحايف، ومدى قوة األوان مكتب العالقات العامة يف 

توزيعها لالألوان على ال�شحافة.
ال����رشكات وع���امل القط���اع اخلا����س ي�شتغل بعقلي���ة تقوم عل���ى الربح 
ال�رشي���ع، وح�ش���و الأجنب���ة يف مفا�شل ال����رشكات دون رقي���ب اأو ح�شيب. ثقة 
العاط���ل وخريجي اجلامعات وحملة ال�شهادات املعتمدة اأ�شبحوا هم احللقة 
الأ�شعف يف �شيا�شة انتفاخ القت�شاد بالأجانب، وعامل “البزن�س” وم�شاريع 
ال�شتثم���ار. وحده���ا “متكني” راحت مبهني���ة عالية ت�شن���ع فر�شة عمالقة 
للمواطنني يف ان ي�شق طريقه بدعم مايل مدعوم من حجم الفوائد و�شناعة 
الفر�ش���ة احلاملة؛ لأن وراء ذلك اإرادة ج���ادة ل تعتمد �شيا�شة “فا�شن�شت” 

الت�رشيحات اأو “اإك�ش�شوارات” دعايات البحرنة. 
ال�شوؤال الذي مازال معلقا على حبال حرة العقل: كيف �شتكون معي�شة 
هوؤلء العاطلني، بعد اأن اأوق���ف عنهم بدل التعطل؟ فعلى الهيئتني ح�شم 
املو�شوع كي يت�شنى لهوؤلء العاطلني ولو العي�س اعتمادا على �شبابة هذه 
الدنان���ر يف اإن���اء هو الآخر ي�شكو من الثقوب وحتم���ل �شغط غالء املعي�شة، 
فاإذا كان اْلَيْوَم البحريني، وهو موظف اأو ميتلك راتبا �شهريا ي�شارع اأمواج 
الغ���الء، وج�شع بع�س التج���ار وبع�س اأ�شماك قر�س من جت���ار اآخرين رافعي 

اأ�شعار الب�شائع دون ح�شيب، فكيف �شيكون حال العاطلني؟ 
هذا عدا عن �رشعة الوزارات يف الت�شابق اجلنوين يف مارثون رفع ال�رشائب 
د�ن النظ���ر اإلى حجم ال�ضغوط املالية التي يتكبدها اجلميع الذي اأدى اإلى 
حالة هي الأخ���رى اأ�شبحت تقود الطبقة الو�شطى اإلى الذوبان كف�س �شكر 

يف ماء اقت�شادي �شاخن. 
ثقافة الوزارات يجب اأن ت�شتبدل بثقافة جلب اإيرادات للوزارات بخطط 
اقت�شادي���ة، وم�شاريع تذر ربحا خلزانة الدولة بتنوع اآخر دون العتماد على 
اأنياب وح�س ال�رشائب التي ل تتوحم اإل على جيوب املواطن. علم القت�شاد 
الجتماعي يركز على م�شالة مهمة يجب النتباه لها، فلي�س من الواقعية اأو 
العلمي���ة العتم���اد فقط على ال�رشائب، واإل قاد ذل���ك اإلى �شعف جمتمعي، 
وانت�ش���ار اأمرا�س الفقر التي عادة ما تتح���ول اإلى طحالب وطفح يربز على 
ج�شد املجتمع وبالتايل تتفاقم لت�شل اإلى ج�شد القت�شاد، فقد تربح وزارة 
م���ن رفع الأ�شعار كالكهرب���اء ونتفاخر باأنها الأكرث اإي���رادا مثال لكنها تخ�رش 
الدولة مزيدا من الأموال على الأدوية من جهة اأخرى؛ ب�شبب انت�شار اأمرا�س 
مزمن���ة ب�شبب �شيا�شة اقت�شادية تقوم عل���ى حلب اجليوب وتكاثر الأدوية 
و “احلب���وب”، فما تاأخذه الدولة مبالغ فيه من املواطن تدفعه على اأدويته 
ومزي���د من الأطباء وامل�شت�شفيات يف عالجه. فاحلياة دائرة واحدة تتوا�شل 
حلقاته���ا. ملف العاطلني، خ�شو�ش���ا اأ�شحاب ال�شه���ادات العليا من اأطباء 
ومهند�ش���ني وحمامني يحتاج اإلى درا�شة ا�شرتاتيجية ل اإلى “بنادولت” ل 
تزيل وجعا مزمنا. هناك فرق بني اأقرا�س “البندول” و ال� “البندولت” التي 
تطرق لها املفكر الرو�شي فادمي زيالند، والثانية تعني الطرق والأ�شاليب 
اجلمعية التي ت�شكل وعيا عاما �شاغطا يف باب الحتمالت. ثقافة الوزارات 
هي اإحدى “البندولت” الأ�شمنتية يف منط التفكر والتي حتتاج اإلى تغير 

وجتاوز يف كيفية مال خزانة الدولة مبال تنوع املوارد ل �شلخ اجليوب.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح
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انتخابات
مر�شح “جزر اأمواج” الق�شاب: لت�شجيع 

اإقامة املهرجانات واالحتفاالت

دعا املرت�ش���ح النيابي ع���ن الدائرة 
اخلام�شة مبحافظ���ة املحرق )قاليل وجزر 
اأم���واج ودي���ار املحرق( را�ش���د الق�شاب 
ل����رورة زي���ادة الدخ���ل الع���ام للدولة؛ 
لتوف���ر ال�شيول���ة وتقلي���ل امل�روفات 
املواط���ن  عل���ى  �شتنعك����س  والت���ي 

واحتياجاته.
وق���ال: يجب التوج���ه نحو البحث عن 
م�ش���ادر اأخرى للطاقة بدل االعتماد على 
الب���رتول، واال�شتثم���ار يف جم���ال الطاقة 
بتوفره���ا جمانا للمواط���ن، واال�شتفادة 
م���ن التكنولوجي���ا لتقلي���ل امل�شاري���ف 
على الدول���ة، وتطوير ال�شواح���ل العامة 

واالأماكن ال�شياحية.
واأكد الق�ش���اب ����رورة و�شع خطة 
لت�شدي���ر املنتج���ات املحلي���ة للخ���ارج، 
وتقليل اال�شتراد “مثل اللحوم” واإن�شاء 
مواق���ع حملية للموا�ش���ي لتقليل النفقة 
على املواطن ودعم الدولة بال�راء منهم، 
وزي���ادة الرقابة عل���ى امل���واد الغذائية 

واال�شتهالكية جتنبا للمواد امل�رطنة.
وح����س الأهمي���ة ت�شجي���ع ال�شياح���ة 
العالجي���ة والتعليمي���ة واإبرازه���ا عامليا، 
وت�شجيع اإقامة املهرجانات واالحتفاالت، 
واالأماك���ن  العام���ة  ال�شواح���ل  وتطوي���ر 
ال�شياحي���ة وتطوير اجلزر التابعة جلعلها 

اأماكن �شياحية.

عن الدائرة
وميث���ل الدائرة اخلام�ش���ة مبحافظة 

املحرق حاليا النائب حممد اجلودر.
ويبل���غ ق���وام الدائرة قراب���ة 7199 
ناخبا وف���ق اإح�ش���اءات انتخابات برملان 

.2014
الدائرة املناطق واملجمعات  ومتثل 
251-252-253-( ق���اليل  االآتي���ة: 
256-255-254(، وجزر اأمواج )-257
263-264-( املح���رق  ودي���ار   ،)258

266-265(، وجزيرة دملونيا )269(.
الرابع���ة  الدائ���رة  ترقي���م  وكان 

مبحافظة املحرق قبل اقرتاع 2014.

حمرر ال�شوؤون املحلية

• را�شد الق�شاب	

تعهد مرت�ش���ح الدائرة ال�شاد�ش���ة مبحافظة 
املح���رق )الدي���ر و�شماهيج( اأن����س عتيق ال�شعي 
الإيج���اد اأف�شل احلل���ول والطرق؛ من اأج���ل اإيجاد 
حلول فعالة لعجز امليزانية، بل واالرتقاء بها اإلى 

اأف�شل مما كانت عليه.
للم�شه���د  قراءت���ه  يتن���اول  عتي���ق  وكَت���ب 
االقت�شادي واقرتاحاته لعالج التحديات املاثلة. 

وتن�ر “البالد” ن�س املقال:

المحاسبة والمأزق
يف ظل االأو�ش���اع االقت�شادي���ة احلالية التي 
ت�شهده���ا مملكة البحرين، بزغ���ت اأهمية حما�شبة 
م���ن جان���ب اجله���ات احلكومي���ة،  امل�شوؤول���ن، 
ب�شاأن العج���ز احلا�شل يف ال�شنادي���ق وامليزانية 
واإ�ش���اءة ا�شتثمار املال الع���ام، اإال اأن نتائج هذه 

املحا�شبات مل يتم االإعالن عنها اأو معاجلتها.
واالأه���م من ذل���ك، معرفة كمية ال����رر التي 
ت�شبب به���ا امل�شوؤولون، ومن �شيتحمل م�شوؤولية 

اإ�شالح ال�رر. 
متر مملك���ة البحرين يف الوقت احلايل باإحدى 
اأ�ش���د ال�شائق���ات االقت�شادي���ة يف تاريخها، وقد 
تك���ون العواق���ب وخيم���ة اإن مل يت���م اإيج���اد حل 
جذري وو�شع اآليات و�شيا�شات وا�شحة؛ من اأجل 
مواجهة عج���ز امليزانية واخلروج م���ن هذا املاأزق 

االقت�شادي.
 ولكن يبقى ال�شوؤال هنا، ما �شبب هذا العجز 
اإذا اأخذن���ا يف االعتبار حجم اململكة ومقارنة ن�شبة 

الواردات النفطية وغر النفطية، وما هو احلل؟
والف�ش���اد  الع���ام  امل���ال  اإدارة  �ش���وء  اإن 
واال�شتهت���ار وع���دم حتم���ل امل�شوؤولي���ة، هي من 
اأه���م اأ�شب���اب العج���ز، ناهي���ك ع���ن تن�شيب غر 
املوؤهل���ن وغ���ر االأكف���اء يف منا�ش���ب قيادي���ة 
وح�شا�شة وجعلهم م���ن اأ�شحاب قرار، دون و�شع 
اآلية وا�شح���ة ملحا�شبة امل�شتهرتين واملتالعبن 

باملال العام الذي هو يف االأ�شا�س ُملك لل�شعب. 
وع���الوة على ذل���ك، تتوجه معظ���م الوزارات 
�شيا�ش���ة  تطبي���ق  نح���و  احلكومي���ة  والهيئ���ات 
الرت�شيد واالقت�ش���اد يف امل�روفات التي طالت 
– لالأ�ش���ف – جيب املواطن ال���ذي ال ذنب له يف 

هذه املع�شلة. 

فرص جديدة
وم���ن �ش���اأن اكت�ش���اف اأكرب نف���ط �شخري يف 
البحرين، هذا االكت�شاف االأعظم يف تاريخ اململكة، 
اأن ُيحقق طفرة اقت�شادية على ال�شعيد الدويل، 
ويخلق فر�س جدي���دة على معظم االأ�شعدة، لكن 
تظ���ل بع�س الت�شاوؤالت عالق���ة يف ذهن املواطن 

بخ�شو�س هذا االكت�شاف، من �شمنها:
1. �شه���دت اأ�شعار معظ���م ال�شلع واخلدمات 
اال�ستهالكية ارتفاعا ب�سبب هبوط �سعر الربميل، 
فه���ل �شيع���ود كل �ش���يء الى �شابق عه���ده او – 
كم���ا نتمنى- اأف�شل من ذي قب���ل يف اأعقاب هذا 

االكت�شاف النفطي؟
2. ما هو �شعر الربميل املعتمد؟

3. يف العام 2014، جتاوز �شعر برميل النفط 
100 دوالر اأمركي، فاأين ذهب الفائ�س؟

صب الماء
لنتخي���ل اأن ال���وزارات واجله���ات احلكومي���ة 
عبارة عن اإناء، و�ش���وء االإدارة وف�شاد امل�شوؤولن 
ه���و ك�ر اأو ����رخ يف االإناء، وامل���ال العام هو املاء 

يف االإناء.
ما احلل جلعل االإناء ميتلئ مره اأخرى رغم اأنه 
مك�شور؟ هل هو �ش���ب املزيد من املاء يف االإناء؟ 
اأم و�شع �ريط ال�شق على الك�ر واإ�شالحه ب�شكل 
موؤق���ت؟ اأو عرب اال�شتثمار يف ح���ل جذري لرتميم 
هذا االإناء واإبعاده عن اأيدي املت�شببن يف ك�ره؟ 
اإنن���ي كمواطن قبل اأن اأك���ون مر�شحا، اأرغب 
وب�ش���دة يف اأن اأ�شاهم بعالج ه���ذه امل�شكلة التي 
تنخر اقت�ش���اد الدولة؛ كونها ب���داأت تطال حياة 

املواطنن ومعي�شتهم. 
وم���ن ه���ذا املنطل���ق، �شاأ�شعى ب���كل جهدي 
الإيج���اد اأف�شل احلل���ول والطرق؛ من اأج���ل اإيجاد 
حلول فعالة لعجز امليزانية، بل واالرتقاء بها اإلى 

اأف�شل مما كانت عليه. 

نبذة 
اأعل���ن  اأن����س عتيق ع���ن تر�شح���ه لالنتخابات 
النيابي���ة القادم���ة كمر�ش���ح م�شتق���ل، وذلك عن 
منطقتي الدي���ر و�شماهيج يف الدائ���رة ال�شاد�شة 
م���ن حمافظة املح���رق، والتي ميثله���ا يف الوقت 

احلايل عبا�س املا�شي.

وع���ن اأبرز حماور برناجم���ه االنتخابي ت�شليط 
ال�شوء على مو�شوع البطالة والرتكيز على امللف 
االإ�شكاين اإلى جانب التطرق الى اآليه �رف املال 
العام يف �شبيل حت�شن الو�شع املعي�شي للمواطن 

البحريني ب�شكل مبا�ر.
يذك���ر اأن اأن����س عتي���ق ميتلك خ���ربة حملية 
واإقليمي���ة تتج���اوز 18 عام���ا يف التوا�شل �شمن 
القطاع اخلا����س عرب �شتى جم���االت، من �شمنها 

القطاع ال�شياحي، والعقاري، وامل�ريف.

عن الدائرة
وميث���ل الدائرة ال�شاد�ش���ة مبحافظة املحرق 

حاليا النائب عبا�س املا�شي.
ويبلغ قوام الدائ���رة قرابة 7762 ناخبا وفق 

اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائرة جممع���ات منطق���ة �شماهيج 

والدير.

لعجز امليزانية عتيق يتعهد باإيجاد “حلول فاعلة”  مرت�شح “�شمادير” 
ما احلل جلعل اإناء الوزارات املك�شور ف�شاًدا ميتلئ مباء املال العام؟

حم��ا���ش��ب��ة امل�������ش���وؤول���ن ع���ن ع��ج��ز ال�����ش��ن��ادي��ق وامل��ي��زان��ي��ة 

ال�������ع�������ام امل����������������ال  ا�������ش������ت������ث������م������ار  الإ��������������ش�������������اءة  ال 

• اأن�س عتيق	

الف�شاد واال�شتهتار 
من اأهم اأ�شباب العجز 

لو�شع اآلية وا�شحة 
ملحا�شبة املتالعبن 

باملال العام

�شيا�شة الرت�شيد 
بامل�روفات تطول 

جيب مواطن ال ذنب له  

يف 2014 جتاوز �شعر 
برميل النفط 100 دوالر 

فاأين ذهب الفائ�س؟

حمرر ال�شوؤون املحلية

نائب مقعد �سماهيج والدير مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

570علي ال�شماهيجي2002
4507حمزة علي2006
4422علي را�شد2010

تزكيةعبا�س املا�شياالنتخابات التكميلية 2011
308عبا�س املا�شي2014
؟؟2018

نائب مقعد قاليل وجزر اأمواج وديار املحرق بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

3066عي�شى اأبوالفتح2002

3890عي�شى اأبو الفتح2006

3418حممود املحمود2010

3358حممد اجلودر2014

؟؟2018

املري: تاأخري عمليات “ال�شلمانية” وال اإن�شاف بتوزيع البيوت
املدير االأ�شبق لبيت التجار يرت�شح بدائرة �شار وال�شاخورة واأبو�شيبع

يعت���زم املدير الع���ام ال�شابق لغرفة جتارة 
و�شناع���ة البحرين جا�شم حمم���د جا�شم عي�شى 
باملحافظ���ة  اخلام�ش���ة  الدائ���رة  يف  الرت�ش���ح 

ال�شمالية )�شار وال�شاخورة واأبو�شيبع(.
و����رح عي�ش���ى ب���اأن برناجم���ه االنتخاب���ي 
يت�شم���ن جمموع���ة م���ن االأم���ور، م���ن اأبرزه���ا: 
مو�شوع العاطلن عن العمل، اإذ ال توجد خطط 
زمنية حمددة حول �شيا�شات توظيف العاطلن 

وبحرنة الوظائف.
واأ�ش���اف اأن اإح�ش���اءات هيئ���ة التاأمين���ات 
االجتماعي���ة الت���ي �ش���درت موؤخرا ت�ش���ر اإلى 
اأن اإجم���ايل ع���دد املوظفن االأجان���ب من حملة 
ال�شهادات اجلامعية يف القطاع اخلا�س 52 األفا، 
وعدد البحرينين م���ن حملة ال�شهادة اجلامعية 
يف القط���اع اخلا�س 20 األفا، وعلى وزارة العمل 
وال�شئون االجتماعية اإع���داد اإ�شرتاتيجية جادة 
وفاعل���ة بالتعاون م���ع القطاع اخلا����س لبحرنة 

الوظائف.

نقص األدوية
وق���ال: اأ�شب���ح مو�ش���وع نق����س االأدوي���ة 
يف املراك���ز ال�شحي���ة، وتاأخ���ر مواعي���د واإجراء 
العملي���ات للمر�ش���ى مب�شت�شف���ى ال�شلماني���ة 
ال�شغ���ل ال�شاغل للمواطن���ن يف االآونة االأخرة، 

وهذه الظاهرة مل تكن م�شتفحلة بهذه ال�شورة 
�شابق���ا ونظ���را الأهمي���ة وخط���ورة ذل���ك عل���ى 
املواطنن، فاإن���ه اأ�شبح من ال�روري النظر يف 
بناء م�شت�شفيات على غرار م�شت�شفى ال�شلمانية 
الطبي يف كل حمافظ���ة من حمافظات اململكة؛ 
لتوفر اخلدم���ات ال�شحية ب�شكل �شامل لكافة 

املواطنن.

اإلسكان والتخطيط
االإ�ش���كان  ل���وزارة  بالن�شب���ة  ووا�ش���ل: 
مطل���وب العدل واالإن�ش���اف يف توزيع امل�شاكن 
ح�ش���ب االأولوية، كذل���ك االهتم���ام والتخطيط 
مل���دن اإ�شكاني���ة جدي���دة للق���رى الواقعة على 
�ش���ارع البدي���ع وحميطه���ا، ويج���ب اأن تك���ون 
ه���ذه امل�شاك���ن منا�شب���ة والئق���ة يف م�شاحتها 
للمواطن���ن  وم�شتلزماته���ا  غرفه���ا  وحج���م 
الذين يتطلعون احل�ش���ول على �شكن منا�شب 
لعائلته���م، كما اأنهم  يتحمل���ون دفع اأق�شاطها 

على مدى �شنوات طويلة.

عن الدائرة
وميث����ل الدائ����رة اخلام�ش����ة باملحافظة 

ال�شمالية حاليا النائب علي العرادي.
ويبلغ قوام الدائرة قرابة 10388 ناخبا 

وفق اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.
الدائ����رة املناط����ق واملجمعات  ومتثل 
واحلج����ر   ،)449-453( الق����دم  االآتي����ة: 

(-463(، واأب����و �شيبع )-469-471 (
477-479-( وال�شاخ����ورة   ،)473-475

481(، ومقابة )505-507-509-513(، 
515-517-521-523-525-( و�ش����ار 

527(، واملرخ )529-533(.
وكان ترقيم الدائرة الثانية باملحافظة 
ال�شمالي����ة قب����ل تعدي����ل الدوائ����ر باقرتاع 

.2014

• جا�شم املر	

حمرر ال�شوؤون املحلية

نائب مقعد �سار وال�ساخورة واأبو �سيبع بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1029جا�شم املوايل2002
3997مكي هالل2006
6577علي مهدي2010

تزكية�شو�شن تقوياالنتخابات التكميلية 2011
534علي العرادي2014
؟؟2018
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“الأعلى للمراأة” يبحث تبادل اخلربات مع بلجيكا

من عايل بلدية ال�شمالية تد�شن “عا�شوراء نرتقي 9” 

“العا�شمة” ت�شتكمل الإجراءات التن�شيقية مع املاآمت

وفد املجل�س اختتم زيارته لربوك�سل

الف�سالة تطلق جائزة لدعم املمار�سات البيئية املتميزة

اختت���م  للم���راأة:  الأعل���ى  املجل����س   - الرف���اع 
وفد املجل����س الأعلى للم���راأة برئا�س���ة الأمني العام 
للمجل����س هالة الأن�س���اري زيارت���ه الر�سمية ململكة 
بلجي���كا ب�سل�سلة من اللق���اءات، اإذ زار الوفد املعهد 
البلجيك���ي للم�ساواة بني الرجل واملراأة وقدم عر�ساً 
موج���زاً عن اإط���اق ومراحل تنفيذ النم���وذج الوطني 
لإدماج احتياجات املراأة يف التنمية اإ�سافة اإلى عر�س 
عن جائ���زة الأمرية �سبيك���ة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 
العاملي���ة لتمك���ني امل���راأة، وكيف تط���ورت اجلائزة 
الوطنية وانتقل���ت اإلى العاملية حي���ث تبنتها هيئة 
الأمم املتح���دة للمراأة، وجرى اإطاقها على امل�ستوى 
العامل���ي كمن�س���ة ت�ساهم يف ن����ر الوع���ي واإبراز ما 
حتق���ق وجار العم���ل عل���ى حتقيقه عاملي���اً يف جمال 
متكني املراأة من قبل قطاعات وجهات و�سخ�سيات 
متع���ددة يف الع���امل. م���ن جانبه���ا اأعرب���ت مدير عام 
ال�سوؤون الدولية باملعهد البلجيكي للم�ساواة كارين 
جويل عن تطلعها للتعاون مع املجل�س الأعلى للمراأة 
على �سعيد تبادل اخلربات والتجارب امل�سرتكة مبا 
من �ساأنه حتقيق الأه���داف امل�سرتكة لدى الطرفني 
يف تكري����س مبداأ تكاف���وؤ الفر�س والق�س���اء على اأي 

مظاهر متييز �سد املراأة.
ويف اإط���ار برنامج العم���ل، زار كل من م�ست�سارة 
التخطيط والتطوير ال�سرتاتيج���ي باملجل�س الأعلى 
للمراأة دني���ا اأحم���د، وامل�ست�سار القان���وين للمجل�س 
حمم���د وليد امل����ري مرك���ز Amazone للم�ساواة 
ب���ني اجلن�سني، واأطلعا عن كث���ب على جتربة املركز 
يف دع���م موؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين ذات العاقة 
باملراأة، ودوره يف تق���دمي املقرتحات املوؤيدة ل�سد 

الفج���وات وحتقيق الت���وازن بني اجلن�س���ني، وبحث 
اإمكاني���ة ال�ستف���ادة منه���ا مب���ا يت���اءم م���ع طبيعة 

واحتياجات املجتمع البحريني.
ويف اللق���اء، جرى عر�س جتربة البحرين يف جمال 
دعم امل���راأة ودور موؤ�س�سات املجتمع املدين، وبيان 
عاقة املجل����س الأعلى للم���راأة وموؤ�س�سات املجتمع 
امل���دين املعنية باملراأة من خال جل���ان م�سرتكة مع 
الحت���اد الن�سائ���ي البحريني وجلنة خا�س���ة للتعاون 
مع اللجان الن�سائي���ة يف خمتلف اجلمعيات، كما جرى 
خ���ال الزيارة الرتوي���ج جلائزة الأم���رية �سبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة العاملية لتمكني املراأة.
ويف الإط���ار ذات���ه، زارت م�ست�س���ارة التخطي���ط 
والتطوير ال�سرتاتيجي باملجل�س الأعلى للمراأة دنيا 
اأحم���د اإدارة درا�سات امل���راأة بجامعة بروك�سل احلرة، 
حي���ث جرى عر����س جترب���ة البحرين يف جم���ال تقدم 
امل���راأة والرتكي���ز على جان���ب الدرا�س���ات والبحوث 
والتعاون مع املوؤ�س�سات الأكادميية، والدور الفاعل 
للجان تكافوؤ الفر����س باجلامعات البحرينية، اإ�سافة 
اإل���ى بح���ث التع���اون ب���ني الإدارة م���ن جه���ة ومركز 
معلوم���ات وا�سرتاتيجي���ات امل���راأة باملجل�س الأعلى 
للم���راأة من جهة اأخرى يف جم���الت خمتلفة مبقدمتها 
جائزة الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة العاملية 

لتمكني املراأة.
م���ن جانبه���ا قدم���ت مدي���رة الإدارة جيلي كون 
وجمموعة م���ن الأكادمييني وطاب الدرا�سات العليا 
يف جم���ال امل���راأة جوان���ب ع���ن التجرب���ة الأكادميية 
للجامعة يف جمال التح�سيل الأكادميي يف تخ�س�سات 

املراأة وتنوعها.

بالتجرب���ة  اللق���اء  يف  اجلامع���ة  جان���ب  واأ�س���اد 
البحريني���ة املتقدم���ة يف جمال البح���وث والدرا�سات 
املتعلق���ة بامل���راأة، وكيفية موائم���ة وتطبيق نتائج 
تلك البحوث مب���ا يراعي اخل�سو�سي���ة والحتياجات 
املجتمعية، والرتكي���ز على جمالت متعددة يف وقت 

واحد وقيا�س اأثر العمل.

وكيل “الخارجية” تعقد اجتماعا مع 
مسؤولة العالقات بالخارجية البلجيكية 

 عق���دت وكيل وزارة اخلارجي���ة ال�سيخة رنا بنت 
عي�س���ى اآل خليفة بح�س���ور �سفرية مملك���ة البحرين 
ل���دى بلجيكا بهي���ة اجل�سي، ومدير ع���ام ال�سيا�سات 
والتطوي���ر بالمان���ة العام���ة للمجل�س الأعل���ى للمراأة  
ال�سيخ���ة دينا بنت را�سد اآل خليفة على هام�س زيارة 
وف���د املجل����س الأعلى للم���راأة لبلجي���كا اجتماع عمل 
مع كال�س���رت املدير العام للعاق���ات الثنائية بوزارة 
اخلارجي���ة البلجيكي���ة ال�سف���رية اني���ك ف���ان بحثت 
في���ه تطوير العاق���ات الثنائي���ة والدبلوما�سية بني 

البلدين ال�سديقني واأوجه التعاون امل�سرتك.
 من جانبه���ا، اأعربت ال�سفرية انيك فان كال�سرت 
عن اإعجابه���ا بالنموذج البحريني لإدم���اج احتياجات 
امل���راأة يف التنمي���ة وما حققت���ه مملك���ة البحرين من 
تقدم يف اإطار هذا النموذج، ولفتت ال�سفرية -التي 
عمل���ت يف ال�سلك الدبلوما�س���ي لبادها يف عدة دول 
عربية-اإل���ى اأن ري���ادة ه���ذا النموذج تاأت���ي يف اإطار 
قدرته عل���ى املوائمة الناجحة بني املعايري العاملية 

لدعم املراأة مع ال�سوابط املحلية.

املنام����ة - بن����ا: د�سن����ت املدير الع����ام لبلدية 
ال�سمالية ملياء الف�سالة املبادرة البيئية “عا�سوراء 
نرتق����ي يف ن�سختها التا�سعة حت����ت �سعار “�سفر % 
خملف����ات ع�سوية” اأم�س يف ماأمت ح����اج ح�سن العايل 
بقرية ع����ايل، كما مت تد�سني 5 مراك����ز فرز وتدوير 

كبرية ومركز توعية جائل، بح�سور ن�سائي لفت.
وح�����ر التد�س����ني كل م����ن حماف����ظ ال�سمالي����ة 
عل����ي الع�سفور، ورئي�س الأوق����اف اجلعفرية حم�سن 
الع�سف����ور، ورئي�س جمل�س بلدية املنطقة ال�سمالية 
حمم����د بوحم����ود، ومدير ع����ام مديرية اأم����ن املنطقة 
ال�سمالية العمي����د عبداهلل اجل����ريان واأع�ساء جمل�س 
بل����دي ال�سمالية ونائ����ب رئي�س جمل�����س اإدارة �ركة 
)اأورباي�����ر( اأحمد اخل����ان. واأطلق����ت الف�سالة جائزة 
بلدية ال�سمالي����ة لدعم املمار�سات البيئية املتميزة 
يف 4 فئات �سملت،  اأف�سل اإدارة ماأمت، اأف�سل اإدارة 
م�سي����ف، اأف�س����ل اإدارة موك����ب عزاء وفئ����ة اف�سل 
مقط����ع فيدي����و يف املمار�س����ات البيئية. ث����م كرمت 

الفائزين يف م�سابقة )عا�سوراء نرتقي 8(.
اأن  التد�س����ني  حف����ل  يف  الف�سال����ة  واأك����دت 
“عا�س����وراء منا�سب����ة ن�ستله����م منها قيم����ا اإن�سانية 

وديني����ة وروحية، فاإننا داأبنا ومن خال عملنا البلدي 
اأن ن�ساه����م يف املنا�سبة الدينية م����ن خال املبادرة 
البيئي����ة )عا�س����وراء نرتقي(، حي����ث الربامج البيئية 
الت����ي جتعل م����ن املنا�سبة فر�س����ة حقيقية لرتجمة 
اأ�سمى املع����اين البيئية املرتبطة باإن�سانيتنا وقيمنا 
ودينن����ا احلني����ف”. واأ�ساف����ت “ل ميك����ن اأن ن����ربز 
عا�سوراء بح�ساريته����ا دون اأن يكون للمراأة ح�سور، 

فف����ي ه����ذا الع����ام مت ت�سكي����ل فريق عم����ل ن�سائي 
م�سارك وداعم حلملة عا�س����وراء نرتقي، فاملحافظة 
ال�سمالي����ة حتتوي عل����ى نحو 80 ماأمت����ا للن�ساء وهم 
جميع����ا �ركاء لنا يف العمل، فاملراأة البحرينية اأثبتت 
اأنه����ا ناجحة على جميع الأ�سعدة ولي�س غريب عليها 
اأن يكون له����ا دورا كبريا يف حتقي����ق الوعي البيئي 

املجتمعي”.

املنام���ة – اأمان���ة العا�سمة: ذك���رت مدير عام 
اأمان���ة العا�سمة  �سوقية حمي���دان اأن الأمانة عقدت 
اللق���اء ال�سن���وي اأم����س م���ع 25 فرداً م���ن م�سوؤويل 
املاآمت واملواك���ب العزائية والهيئ���ات التنظيمية 
بح�س���ور ممثل جمل����س اأمانة العا�سم���ة عبدالواحد 
النكال، وعدد م���ن امل�سوؤولني يف الأمانة، وذلك يف 
اإطار اجلهود التنظيمية ال�سنوية املبذولة من جانب 
الأمان���ة واخلا�س���ة بعا�س���وراء 2018م – 1440ه� 
فيم���ا يتعل���ق باخت�سا�ساته���ا. واأك���دت حمي���دان 
انته���اء الأمان���ة م���ن كل الإج���راءات التن�سيقية مع 
املاآمت واملواكب العزائي���ة يف العا�سمة، واطاعها 
عل���ى خطة العم���ل العملية خال املو�س���م، على اأن 
ُتد�س���ن حملتها التوعوية تزامناً مع بداية عا�سوراء. 
واأب���دت املدير العام حر�س الأمانة وكل م�سوؤوليها 
عل���ى تقدمي كل الدعم وامل�سان���دة لتنظيم مو�سم 

عا�سوراء على اأكمل وجه وبال�سورة احل�سارية التي 
ي�ستحقه���ا؛ تنفيذا لتوجيهات القي���ادة ال�سيا�سية 
العلي���ا واحلكومة.  واأ�سارت اإل���ى اأن وزير الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام خلف، 

ح���ث البلديات على تذلي���ل كل التحديات وتقدمي 
اأف�سل اخلدمات البلدية يف املو�سم، وو�سع اخلطط 
التوعوي���ة والعملي���ة وا�ستغال املنا�سب���ات �سواء 

كانت الوطنية اأم الدينية وغريها.

• وفد الأمانة العامة للمجل�س يف زيارة ملعهد بلجيكا للم�ساواة بني الرجل واملراأة	 • وكيل وزارة اخلارجية مع م�سوؤولة العاقات الثنائية بوزارة اخلارجية البلجيكية	

• مراكز فرز للنفايات بالتعاون مع املاآمت	

• جانب من اللقاء ال�سنوي	

“الأطباء” ت�شع مرئياتها لتطوير قانون املهنة

“البحرينية للحوار” �رشيكا يف قمة دبي للت�شامح

بلدية “اجلنوبية” تزيل خمالفات 8 مقاه ت�شغل الطريق

اجلف���ري - جمعي���ة الأطب���اء البحريني���ة: 
عق���دت جمعية الأطباء البحريني���ة اجتماعا يف 
لية من مرئياتها  مقرها و�سعت فيه ن�سخة اأوَّ
ب�س���اأن تطوي���ر قان���ون مزاول���ة مهن���ة الطب 
الب�ري وط���ب الأ�سنان، مبا يراعي التطورات 

التي ا�ستجدت بعد �سدور القانون.
وت�سم���ل التعدي���ات التي تعم���ل عليها 
جمعي���ة الأطب���اء، اإ�ساف���ة بع����س العب���ارات 
لبن���ود وم���واد “قان���ون مزاولة مهن���ة الطب 
الب����ري وط���ب الأ�سن���ان”، وح���ذف بع�سه���ا 
الآخ���ر، اإ�سافة اإلى اإج���راء اإعادة �سياغة و�رح 

وتو�سيح لعدد من امل���واد. وك�سفت رئي�سة 
جمعية الأطباء غ���ادة القا�سم اأنه �سيتم قريبا 
�سياغة املرئيات ب�سكلها النهائي وعر�سها 
على م�ست�ساري���ن قانونيني، ثم التخاطب مع 

اأع�ساء يف جمل�س النواب املقبل ب�ساأنها.
واأو�سح���ت القا�س���م اأن تل���ك املرئيات 
تتناول تعديات على عدد من مواد املر�سوم 
بقان���ون رقم )7( ل�سن���ة 1989 ب�ساأن مزاولة 
مهن���ة الطب الب����ري وطب الأ�سن���ان، خا�سة 
بع���د التط���ورات الكب���رية التي ط���راأت على 
هيكلية وتنظيم القطاع ال�سحي يف البحرين.

املنامة - بنا: اأعلن رئي�س جمل�س الأمناء 
للموؤ�س�سة البحرينية للحوار �سهيل الق�سيبي 
اأن املوؤ�س�سة �ستكون �ري���ًكا ا�سرتاتيجيًّا يف 
القمة العاملية للت�سامح التي ينظمها املعهد 
الدويل للت�سام���ح منت�سف نوفمرب املقبل يف 
دبي حتت رعاية نائ���ب رئي�س دولة الإمارات 
العربية املتح���دة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب���ي.  جاء ذلك على هام�س توقيع الق�سيبي 
ممث���ًا للموؤ�س�س���ة البحرينية للح���وار مذكرة 
تفاه���م و�راكة مع املعهد ال���دويل للت�سامح 
التابع ملوؤ�س�سة مب���ادرات حممد بن را�سد اآل 

مكتوم العاملية مثله  داوود ال�سيزاوي.
واأك���د الق�سيب���ي اأن مذك���رة التفاه���م 
ته���دف اإلى تفعيل العم���ل امل�سرتك وتعزيز 
ال�راكة ال�سرتاتيجية بني اجلانبني والتعاون 
يف املج���الت الت�سويقي���ة والعلمية والبحثية 

والثقافية والتطويرية.
وك�س���ف ع���ن اأن املوؤ�س�س���ة البحريني���ة 
للح���وار �ست�سارك بفعالية يف ال���دورة الأولى 

من القمة العاملي���ة للت�سامح املقرر اإقامتها 
منت�س���ف نوفمرب املقبل، مو�سًح���ا اأن القمة 
تهدف اإل���ى بناء من�سة تعم���ل كمقر لجتماع 
الق���ادة الدولي���ني م���ن خمتلف اأنح���اء العامل 
ملناق�س���ة ق�سايا الت�سام���ح املختلفة، ورفع 
الوعي ح���ول مو�سوع���ات التع���اون وال�سام 

والتنوع الثقايف والتعاي�س ال�سلمي.

الرفاع - بلدي���ة اجلنوبية: نظمت بلدية 
اجلنوبي���ة بالتع���اون والتن�سيق م���ع مديرية 
اأمن املحافظ���ة اجلنوبية، حملة على املقاهي 
ال�سعبي���ة املخالف���ة لقانون اإ�سغ���ال الطريق 
الع���ام، حيث مت اإخطار ع���دد من املقاهي يف 
مدين���ة  و814 يف  بالنوي���درات   646 جمم���ع 
عي�سى، ب�رورة التقي���د بالأنظمة والقوانني 

وال�سرتاطات البلدية.
واأ�سف���رت احلمل���ة ع���ن اإزال���ة خمالفات 
اإ�سغ���ال الطري���ق 8 مق���اه، وه���ي عب���ارة عن 
كرا�سي وطاولت ومناقل للفحم، حيث اأنذرت 
البلدية املخالفني من تكرار هذه املخالفات، 
ودعتهم للتقي���د بالتعليمات والأنظمة، حتى 

ل يتعر�سوا للم�ساءلة القانونية.

عن هؤالء المرضى النفسيين
حمارب���ة املوظف يف رزقه، وت�سييق اخلناق عليه، جرم يطال كومة اللحم اجلاثمة 

خلفة، من زوجة، واأطفال، وكل من يعولهم، وينفق عليهم.
ه���ذه احلقيق���ة املرة، يجهله���ا كرث مم���ن ميتهن���ون كرامة املوظف���ني لديهم، 
بالكب���ت، و�سن اأ�ساليب احلرب النف�سية، وممار�سات ال�سغط املختلفة، والتي حتول 

بيئة العمل لهم، جحيم ل يطاق.
وكم من ق�س�س �سمعناها، عن موظفني اأكفاء، حوربوا ا�سد احلرب يف وظائفهم، 
من م�سوؤولني �سماته���م الت�سيد باملاء العكر، و�سخ�سنة اخلافات، وحماربة اأ�سحاب 

املبادئ.
ه���ذه املمار�سات ال�سلبي���ة، نرى نتائجها اليوم يف الكثري م���ن بيئات العمل، ويف 
الإنتاج الوظيفي، بل ويف العاق���ات الأ�رية نف�سها، بع�سبية دائمة تازم رب الأ�رة، 

ل تفارقه.
اإن البحري���ن بحاجة اليوم، اكرث م���ن اأي وقت م�سى، للكفاءات، ولأ�سحاب اخللق، 

للنه�سة بالبلد، والعبور بها الى امل�ستقبل الآمن.
اأ�سا�س ذلك تنظيفها من املر�سى النف�سيني، الذين يحاربون غريهم، ويقطعون 

اأرزاقهم، م�ستغلني �ساحياتهم، ومهاراتهم املتنوعة يف تدمري حياة غريهم.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• �سهيل الق�سيبي	



ب���داأ انتظ���ام الدرا�س���ة مبدار����س مملك���ة 
البحري���ن البالغ عدده���ا 209 مدار�س يف جميع 
املراح���ل التعليمي���ة اأم����س م���ع بداي���ة الع���ام 
املدار����س  ا�ستقبل���ت  اإذ  اجلدي���د،  الدرا�س���ي 
التعليمي���ة  املراح���ل  يف  والطالب���ات  الطلب���ة 
املختلف���ة، مب���ا فيه���م اأك���ر م���ن 12 األفا من 
“الب���اد”  عد�س���ة  امل�ستجدين.ور�س���دت 

اإدارات  ا�ستع���دادات الي���وم االأول ال�ستقب���ال 
املدر�سة والكادر التعليمي للطلبة والطالبات. 
وتكررت امل�س���كات التي تتزام���ن من العودة 
اإل���ى املدار�س، حيث طفت على ال�سطح جمددا 
م�سكل���ة االختناق���ات املروري���ة وال�سكاوى من 

الكتب القدمية. 
ولوحظ���ت اجلهود االأمني���ة املتكاملة التي 
اتخذتها االإدارات املعني���ة بوزارة الداخلية من 
اأجل ع���ودة الطلبة اإلى املدار����س ب�سا�سة عرب 

توزي���ع اأفراد �رشطة خدم���ة املجتمع يف املناطق 
التعليمية املختلفة. اإال اأن االختناقات املرورية 
م���ا زال���ت تعط���ل حرك���ة ال�س���ر يف املناط���ق 

التعليمية وال�سوارع الرئي�سة.
ومت تخ�سي�س 650 حافلة لنقل ما يقارب 
37 األ���ف طال���ب وطالب���ة يف خمتل���ف مناط���ق 
اململك���ة، وكذل���ك نق���ل الطلبة �سم���ن برامج 
واالأن�سط���ة  والرتبوي���ة  التعليمي���ة  الزي���ارات 
املدر�سية، اإل���ى جانب توفر 9 حافات مزودة 

مبقاع���د متحرك���ة وم�سع���د كهربائ���ي للطلبة 
ذوي االإعاق���ة اجل�سدي���ة، اإ�سافة اإلى 3 حافات 
خم�س�س���ة لنق���ل الطلب���ة م���ن ذوي االإعاق���ات 

الذهنية الب�سيطة ومتازمة داون.
اأ�ساف���ت  اجلدي���د،  الدرا�س���ي  الع���ام  ويف 
ال���وزارة مدر�ست���ن جديدت���ن لربنام���ج دمج 
الطلبة ذوي ا�سطرابات التوحد، وبذلك يرتفع 
عدد املدار����س املخ�س�سة لدمج جميع الفئات 

اإلى 81 مدر�سة للبنن والبنات.

االثنين 10 سبتمبر 2018 
30 ذو الحجة 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3618 بالدنا

مروة خمي�س

اأبدى النائ���ب جال كاظم ا�ستن���كاره با�ستم���رار وزارة الرتبية 
والتعلي���م يف ت�سليم طلب���ة املدار�س احلكومية كتب���اَ م�ستعملة ويف 
حالة مهرتئة، واأغلبها يف حالة غر �ساحلة لا�ستخدام بح�سب ما ورد 

من �سكاوى اأولياء االأمور.
وقال: “عل���ى امل�سوؤولن يف ال���وزارة اأن ي�ستمعوا اإلى �سكاوى 
اأولي���اء االأم���ور، ويكف���ي اأن يفتح���وا ال�سح���ف اليومي���ة اأو و�سائل 
التوا�س���ل االجتماعي، ليعرفوا حجم تذمر الطلبة واأولياء اأمورهم من 
حال���ة الكتب التي ا�شتلموها من املدار����س، والإحباط الذي �شعر به 
الطلب���ة مع مطلع العام الدرا�سي”. وذكر اأن الكتب القدمية اغتالت 
فرحة الطلبة يف املراحل الدرا�سية االأولى الذين من حقهم اأن يبداأوا 
م�سواره���م التعليم���ي بكتب جدي���دة ال قدمية. وق���ال: “اإن �سيا�سة 
التق�س���ف الت���ي تتبعه���ا احلكومة يج���ب اأال تاأتي على ح�س���اب اأبناء 
ه���ذا الوط���ن وم�ستقبله، وهو اأم���ر ال ميكن القبول ب���ه يف بلد كانت 
�سباق���ة يف جمال التعلي���م، ويف الوقت الذي ن�سه���د فيه دول اأخرى 
لي�ست ببعيدة عنا تعتمد على التعليم االإلكرتوين بالدرجة االأولى”. 
وا�ستغرب كاظم ا�ستمرار خلو املدار�س من املرا�سلن واملنظفن 
م���ن البحرينين، وق���ال: الوزارة �رشح���ت البحرينين مم���ن يقبلون 

العمل يف هذه الوظائف ليتم توظيف اآ�سيوين؟

كاظم: اأن�شتوا لل�شكاوىالوزيـر يتفقــد“الـمـرور” ينظـم

با����رشت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
االإدارة العام���ة للمرور ام�س، تنظيم احلركة 
املروري���ة يف حمي���ط املناط���ق التعليمي���ة 
واملدار����س به���دف تاأم���ن �سام���ة الطلبة 
التعليمي���ة واالإدارية  الهيئت���ن  واأع�س���اء 
باملدار����س مبنا�سب���ة بدء الع���ام الدرا�سي 
اجلدي���د، بالتن�سي���ق م���ع اجله���ات االأمنية 
املعنية ك�رشطة خدمة املجتمع واملديريات 
العملي���ات  اإدارة  مدي���ر  واأك���د  االأمني���ة. 
واملراقبة املرورية املقدم عادل الدو�رشي 
اأن االإدارة العامة للمرور، كثفت من انت�سار 
ال�شب���اط والأف���راد للإ�رشاف عل���ى العملية 

املروري���ة ب�س���كل مبا�رش ل�سم���ان ان�سيابية 
احلركة وعدم تعطيل امل�سالح.

وبالتزامن مع احلملة املرورية ال�سنوية 
)�سامتهم تهمن���ا( التي تقيمها االإدارة مع 
بدء الع���ام الدرا�سي اجلدي���د، اأّمن عدد من 
اأفراد ال�رشطة ب���االإدارة عبور الطلبة ونظموا 
حركة املرور عند بوابات املدار�س، ووزعوا 
الكتيبات املروري���ة االإر�سادية على اأولياء 
اأم���ور الط���اب وال�س���واق التي حت���ث على 
املروري���ة؛  والقواع���د  باالأنظم���ة  االلت���زام 
حفاظ���ا على �سام���ة اأبنائه���م وذويهم من 

خماطر الطريق.

الرتبي���ة  وزارة  عي�س���ى-  مدين���ة 
والتعليم: عاد ط���اب وطالبات مملكة 
البحرين من خمتلف املراحل الدرا�سية 
باملدار����س  درا�سته���م  مقاع���د  اإل���ى 
الع���ام  بداي���ة  م���ع  اأم����س،  احلكومي���ة 
الدرا�سي اجلديد 2018 / 2019، بعد 
اأن وف���رت ال���وزارة االإمكان���ات الازمة 
ل�سم���ان عودة مدر�سي���ة ناجحة.وبهذه 
املنا�سبة، قام وزي���ر الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي، وقبي���ل ب���دء الدوام 
املدر�سي، بزي���اراٍت تفقدية لعدد من 
املدار����س، لاطمئنان على �سر العمل 

فيها بال�سورة املطلوبة.
اأك���د  الزي���ارات،  هام����س  وعل���ى 
الوزير اأن ال���وزارة حر�ست على توفر 
متطلب���ات ت�سي���ر العملي���ة التعليمية 
حي���ث  م���ن  �س���واًء  متمي���زة،  ب�س���ورة 
املن�ساآت اأو اخلدمات اأو القوى الب�رشية 
م���ن معلم���ن واإداري���ن، اإذ مت تنفيذ 
ال�سيان���ة ال�سامل���ة والوقائي���ة لع���دد 
كبر من املدار�س، وا�ستكمال عمليات 
التنظيف، وتوزيع 4 ماين من الكتب 
املدر�سية واأدل���ة املعلمن على جميع 

املدار�س.

• تنظيم حركة املرور يف حميط املناطق التعليمية واملدار�س	

• وزير الرتبية متفقدا عدًدا من املدار�س	

• جال كاظم	

اإرباكات حمدودة يف اليوم االأول... عد�سة “$”:

ت�سوير: ر�سول احلجري
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فنان �صعودي يطالب باإعادة زوجته �لبحرينية �إلى ع�صمته
النا�رشي  عب����داهلل  اأف����اد املحامي 
باأن حماكم الأ�رشة )املحاكم ال�رشعية( 
�س����تنظر الأربع����اء املقب����ل يف دعوى 
جدي����دة تق����دم به����ا فنان �س����عودي 
اجلن�س����ية، للمطالب����ة باإع����ادة زوجته 
الت����ي طلقه����ا يف وق����ت �س����ابق اإلى 
ع�سمت����ه، موؤك����دا اأن ه����دف الفن����ان 
م����ن الدع����وى اللتفاف عل����ى احلكم 
املحكم����ة  م����ن  ال�ساب����ق  الق�سائ����ي 
م����ن  ليتمك����ن  ال�رشعي����ة  ال�سغ����رى 
احل�س����ول عل����ى ح����ق ح�سان����ة ابنته 
الت����ي تبلغ م����ن العمر اأك����ر من �سنة 
واح����دة؛ على الرغم م����ن رف�ض جميع 
املحاك����م الث����اث يف كل من البحرين 
وال�سعودي����ة والكوي����ت، والت����ي جلاأ 

اإليها لدعواه امل�سار لها.
واأ�س����اف اأن الفنان يحاول ب�ستى 
الطرق احل�سول عل����ى حكم بح�سانة 
�بنته، عقب طالقه لزوجته، و�إ�سقاط 
الطفل����ة  وت�سلي����م  عن����ه  احل�سان����ة 
لوالدته����ا، ف�سا عن رف�ض املحكمة 

ت�سليمها اإلى والدته.
يف  ال�رشعي����ة  املحكم����ة  وكان����ت 
ال�سعودية، قد رف�ست دعوى الفنان 
�ل�سع����ودي �ل�س����اب، و�ل����ذي يطالب 
بح�سانة ابنته من طليقته البحرينية.

وق�ست املحكم���ة ال�رشعية امل�سار 

الدع���وى  النظ���ر ع���ن  اإليه���ا ب����رشف 
لعدم اخت�سا�ض املحاك���م ال�سعودية 
بنظره���ا؛ لك���ون الخت�سا����ض ينعقد 
ملحاك���م البحرين التي ق�ست يف حكم 
م�ستعجل برف�ض �لطلب نف�سه و�أيدته 

حمكمة ال�ستئناف يف وقت �سابق.
كم����ا رف�ست املحكم����ة ال�سغرى 
ال�رشعية الأولى يف وقت �سابق مطالبة 
�لفن����ان، وكذل����ك و�لدت����ه )توفي����ت 
يف وقت �سابق م����ن يوليو املا�سي( 
بح�سانة ابنت����ه املولودة يف الكويت، 
من زوجت����ه البحريني����ة ال�سابة، التي 

تزوجها يف �ل�سعودية.
يذك����ر �أن وكي����ل طليق����ة �لفنان 
�ل�سع����ودي �ل�س����اب، ق����ال يف وق����ت 
�ساب����ق �إن �لأخ����ر مل يتمكن من جلب 
�سه����ود يف الدع����وى ال�رشعي����ة الت����ي 
البحريني����ة  مطلقت����ه  �س����د  رفعه����ا 
باإ�سقاط �حل�سان����ة عنها،  للمطالب����ة 
موؤك����د� �أن �لفنان �ملذك����ور �ختطف 
اأ�سخا�����ض  م����ن  مب�ساع����دة  ابنت����ه 
جمهولني، من منزل طليقته، كما �أنه 
متكن من اإ�س����دار وثيقة �سياع جواز 
�سف����ر �بنته من �سفارة دولة خليجية، 
ومتكن بوا�سطتها من مغادرة الباد 
برفقة ابنته اإلى دولة الدولة امل�سار 

اإليها.

طـرد معهــد لتعليـم �للغـات مـن مقـره فـي �جلفيـر

مل يت�صلم ر�تبه يف وقته فاأحرق مقر عمله

بعد 17 عاما من ��ستئجاره

عر�ض عربي على �لطب �لنف�سي لبيان حالته �لعقلية

ق���ال املحام���ي حمم���د الأبيوك���ي اإن 
جلنة �ملنازعات �لإيجارية �أ�سدرت حكما 
بف�س���خ عق���د �إيج���ار �أبرمه �أح���د �ملعاهد 
و�لكائن مبنطقة �جلفر مع مالك �ملبنى، 
عقب �سدور قانون �إيجار �لعقار�ت، بعد 
�أن �مت���د عق���د �لإيجار �إلى نح���و 17 عاما 

مت�سلة. 
كما ق�س���ت �للجن���ة بط���رد �ملعهد، 
املتخ�س�ض يف تعليم اللغ���ات الأجنبية، 
م���ن املق���ر امل�ستاأج���ر، واأمرت���ه باإعادة 
�ملبنى ملالكه؛ لنتهاء عقد �لإيجار بقوة 

القانون.
واأو�سح الأبيوكي اأنه وباعتباره وكيا 
ملالك املبن���ى امل�سار اإليه، تقدم بائحة 
دعوى �سد �ملعهد، �ل���ذي يرف�ض �إخالء 
املبن���ى رغم خماطبت���ه، والتي قال فيها 

اإن املعه���د املدعى عليه ا�ستاأجر املبنى 
مبوجب عقد �إيجار م���وؤرخ يف 1 اأغ�سط�ض 
2001 نظ���ر �أجرة �سهرية وقدرها 850 
دين���ارا، زادت فيم���ا بعد حت���ى اأ�سبحت 

1200 دينار.
و�أ�س���اف �أن���ه �أعل���ن �ساح���ب �ملبنى 
�ملدع���ي بف�س���خ و�نته���اء عق���د �لإيجار 
�مل���رم معه �عتبار� م���ن تاريخ 7 فرباير 
2018 مبوج���ب �أحكام ن����ض �ملادة رقم 
)4( م���ن القانون رق���م 27 ل�سنة 2014 
ب�س���اأن �إ�سد�ر قان���ون �إيج���ار �لعقار�ت، 
الت���ي ن�ست على الآت���ي: “تنتهي عقود 
�ملر�س���وم  لأح���كام  �خلا�سع���ة  �لإيج���ار 
بع���د   1970 ل�سن���ة   )9( رق���م  بقان���ون 
مرور 3 �سن���و�ت من تاري���خ �لعمل بهذ� 
القانون” �أي من تاريخ 7 فرباير 2015، 

اإل اأن املعه���د املدعى علي���ه ظل ي�سغل 
�لعني حمل �لتد�عي.

وب���ني �أن���ه تق���دم �ساح���ب �ملبن���ى 
املدع���ي بائح���ة اأم���ام جلن���ة املنازعات 
�لإيجارية، �أف���اد فيها باأنه ق���ام باإ�سعار 
�ملدعى عليه بانته���اء �لعالقة �لإيجارية 
وف�س���خ عقد �لإيجار �مل���رم معه �عتبار� 
م���ن تاري���خ 24 اأبري���ل 2018 مبوج���ب 
خط���اب م�سجل بعلم �لو�س���ول بتاريخ 7 
اأبري���ل 2017، ومت عر�ض اأ�سل البطاقة 
ت�سل���م املدعى علي���ه لاإ�سع���ار بانتهاء 
�لعالق���ة �لإيجاري���ة وعدم رغب���ة �ملدعي 
يف �ل�ستم���ر�ر بذلك �لعق���د، بجل�سة 14 

اأغ�سط�ض املا�سي.
ولف���ت الأبيوكي اإل���ى اأن يد املدعى 
عليه تعتر بعد هذ� �لتاريخ يد غا�سب، 

وبذلك ينتهي عقد �لإيجار حمل �لدعوى 
تطبيقا للمادة �لر�بعة م���ن قانون �إيجار 
العق���ارات رقم )27( ل�سنة 2014، �لذي 
تنته���ي مبوجب���ه كل عق���ود �لإيج���ار�ت 
�خلا�سعة للقو�ن���ني �ل�سابقة، بعد مرور 
3 �أعو�م م���ن تاريخ بد�أ �لعمل بالقانون، 

ووفق���ا للزم���ان ف���اإن فر�ير م���ن �لعام 
اجل���اري ه���و املوع���د املح���دد لتطبي���ق 
العق���ود  واإلغ���اء كل  اجلدي���د  القان���ون 
�لإيجاري���ة، وبناء عليه فاإنه يحق للمدعي 
اإقام���ة الدعوى املاثلة �سد املدعى عليه 
من �أج���ل �إلز�مه بت�سلي���م �لعني �ملوؤجرة 

حمل الدعوى.
و�نتهى �ملدعي يف دعو�ه �إلى �لطلب 
من �للجنة �حلكم بطرد �ملدعى عليه من 
�لعني حمل �لتد�عي؛ لنتهاء عقد �لإيجار 
وفق���ا لأح���كام ن����ض امل���ادة الرابعة من 
قانون �لإيجار�ت رق���م 27 ل�سنة 2014، 
وه���و م���ا ��ستجابته له �للجن���ة و�أ�سدرت 
حكمه���ا �سال���ف البيان باعتب���ار املدعى 
عليه يعترب غا�سبا للعقار وفقا للقانون 

اجلديد.

قررت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
تاأجيل حماكم���ة متهم عربي اجلن�سية )52 
عام���ا(، �سّلم نف�س���ه لل�رشط���ة بعدما تعمد 
�إح���ر�ق ور�س���ة �لنج���ارة �لتي يعم���ل فيها 
ملج���رد �أن���ه مل يت�سلم ر�تب���ه �ملقرر مببلغ 
273 دينارا، حتى جل�سة 1 اأكتوبر املقبل؛ 
لعر����ض �ملتهم على �لطب �لنف�سي لبيان 
حالت���ه م���ا اإذا كان م�س���وؤول ع���ن ت�رشفاته 
من عدمه، مع �لأم���ر با�ستمر�ر حب�سه حلني 
يف  �حلري���ق  وت�سب���ب  �ملقبل���ة.  �جلل�س���ة 

تلفيات بالور�سة بلغت 300 األف دينار، 
وت�س���ر �لتفا�سيل �إل���ى �أن بالغا كان 
ق���د ورد ملركز �رشطة �سرتة بتاريخ 3 مايو 
2018 يف ال�ساع���ة 7:30 �سباح���ا، مف���اده 
ح���دوث حري���ق يف ور�سة للنج���ارة مبنطقة 
�أبو�لعي����ض، عق���ب �إخم���اد �حلري���ق جاء يف 

تقرير اإدارة الدفاع املدين اأنه مفتعل.
وتب���ني من تقرير �لتلفيات �أن �لأ�رش�ر 
حدثت يف عدد 13 �آلة جنارة، وجمموعة من 
�لأخ�س���اب و�لأثاث �جلاه���ز للتو�سيل �إلى 

�لزبائن.
�إجم���ال  �أن  �لور�س���ة  �ساح���ب  وق���در 
خ�سائ���ره الت���ي تعر����ض اإليها ي�س���ل اإلى 

300 األف دينار.
�أن  ق���رر  �لور�س���ة  وب�س���وؤ�ل �ساح���ب 

�ملته���م، �ل���ذي يعمل لديه جن���ار�، هو من 
اأ�سع���ل احلري���ق، كون���ه قد ه���دد يف وقت 
�سابق بتخري���ب �لور�سة �أثناء �خت�سامه يف 

دعوى رفعها اأمام املحكمة العمالية.
وبالتحقي���ق م���ع �ملتهم، �ل���ذي �سلم 
نف�س���ه �إل���ى مرك���ز �ل�رشط���ة بع���د ح�سول 
�لو�قع���ة بيوم و�ح���د، و�ع���رتف باأنه ح�رش 
�إلى مملك���ة �لبحرين بتاري���خ 27 �سبتمرب 
2017، وب�سب���ب ظ���روف �لعم���ل �ل�سعبة 
و�جله���د �لب���دين �ملتع���ب وتاأخ���ر �ساحب 
العم���ل عن ت�سليمه راتب���ه ال�سهري، تقدم 
ب�سكوى اإلى وزارة العمل ومتت ت�سويتها، 
�إل �أن �ساحب �لعمل توقف جمدد� يف يناير 

2018 عن دفع رواتبه حتى اأبريل.
واأ�ساف اأنه تقدم ب�سكوى جديدة اأمام 
�ملحكم���ة �لعمالي���ة، �لت���ي حكم���ت باإلز�م 

�ساحب �لور�س���ة بدفع ر�تب���ه �لبالغ 273 
دين���ار�، ف�سلم���ه �ساح���ب �لور�س���ة �سيك 
باملبلغ، اإل اأن���ه اكت�سف عدم اإمكانه �رشفه 

�إل عر ح�ساب بنكي وهو ما ل ميتلكه.
وفجئ ذ�ت ي���وم بات�سال من �ساحب 
“�رشف���ت  الور�س���ة ي�سخ���ر من���ه ب�سوؤال���ه 
ال�سي���ك؟”، فق���رر النتق���ام من���ه، وتوجه 
�إلى �لور�س���ة وجلب عبوة به���ا مادة قابلة 
لا�ستعال و�سكبها عل���ى الآلت ثم اأ�سعل 

النار وغادر اإلى م�سكنه.
فاأحالته النياب���ة العامة للمحاكمة على 
�عتبار �ن���ه بتاريخ 3 ماي���و 2018، اأ�سعل 
عمدا حريقا يف املنقولت اململوكة لور�سة 
�لنج���ارة �ملجني عليه���ا، وكان م���ن �ساأن 
احلري���ق تعري�ض حي���اة النا����ض واأموالهم 

للخطر.

• حممد الأبيوكي	

�إعــــــــد�د: عــبــا�ــس �إبـــر�هـــيـــم

اأم���رت املحكم���ة ال�سغ���رى اجلنائية 
باإخالء �سبيل زوجني بحرينيني �سابني ل 
يتع���دى عمرهما 26 عاما، يواجهان تهمة 
تعاطي املواد املخدرة مثل “�لهروين” 
و�حل�سي�ض، �إذ �عرتفت �لزوجة باأن زوجها 
هو م���ن يجرها على تعاط���ي �ملخدر�ت 
معه؛ بكفالة مالي���ة مقدارها 500 دينار 

لكل منهما.
وق���ررت املحكم���ة تاأجي���ل النظر يف 
ق�سيتهم���ا حتى جل�س���ة الأربعاء املوافق 
12 �سبتمرب؛ لتقدمي وكيلهما املرافعة، 
ح�سبم���ا اأف���اد وكيلهما املحام���ي ال�سيد 
ها�س���م �سال���ح �ل���ذي تق���دم بالطلبات 

�ل�سابقة �لتي ��ستجابت لها �ملحكمة.
�سب���ط  واقع���ة  تفا�سي���ل  وع���ن 
�ملتهمني، �أ�سارت �أور�ق �لق�سية �إلى �أن 
معلومات �رشية كانت قد وردت اإلى مازم 
اأول يف اإدارة مكافح���ة املخ���درات، تفيد 
بوجود �سبكة من مروجي املواد املخدرة 
يرتكز عملها يف منطقة �ملنامة، و�أن تلك 
ال�سبكة تعمل على ترويج املواد املخدرة 

يف ذ�ت �ملنطقة على �ملدمنني.
فاأمر املازم اأول بعد اتخاذ الإجراءات 
�لقانونية بهذ� �ل�سدد بت�سكيل دوريات 

اأمنية لتم�سيط املنطقة.
الدوري���ات  واأثن���اء قي���ام  وبالفع���ل 
�لأمنية بو�جبها لحظ���و� وجود �سخ�سني 
)�ساب و�مر�أة( يف حالة غر طبيعية وكان 

و��سحا �أنهما يبحثان عن �سيء ما بالقرب 
من اإحدى حاويات القمامة يف املنطقة.

�ل�سخ�س���ني،  يف  �ل�ستب���اه  مت  ل���ذ� 
وعندما �قرتب منهما �أفر�د �لدورية كان 
يف تلك �للحظ���ة �ل�ساب ق���د �لتقط للتو 
علب���ة �سجائ���ر من �لأر����ض وم���ا �إن �نتبه 
لوجود �أف���ر�د �ل�رشطة بالق���رب منه حتى 

عاد ورمى العلبة من جديد.
لك���ن اأف���راد ال�رشط���ة التقط���وا علبة 
�ل�سجائ���ر �لت���ي رماه���ا �أمامه���م وتب���ني 
اأنها حتتوي بداخلها عل���ى حمارم ورقية 
بالإ�ساف���ة اإلى ورقة فيه���ا م�سحوق بيج 
الل���ون ثبت من الك�سف عليه معمليا اأنها 

مادة “�لهروين” املخدرة.
وبتفتي�ض �ل�ساب )25 عاما( ذاتيا مت 
العث����ور بحوزته على حقنة طبية ملوثه يف 
جيب �لفانيلة �لتي يرتديها، وب�سوؤ�له عن 
ال�ساب����ة التي معه قال اإنه����ا زوجته، التي 
عند ح�س����ور ال�رشط����ة الن�سائي����ة للقب�ض 
عليها هي الأخرى اأفادت باأنها فعا زوجة 
�ل�س����اب �ملقبو�ض علي����ه، يف حني مل يتم 

�لعثور بحوزتها على �أية مو�د ممنوعة.
وبالتحقي���ق م���ع �ل�س���اب �ملقبو�ض 
علي���ه، اأق���ر باأنه عاط���ل عن العم���ل واأنه 
يتعاط���ى �ملو�د �ملخ���درة من���ذ قر�بة 7 
اأ�سه���ر، اإذ يتعاطى مادت���ي “�لهروين” 
و�حل�سي����ض �ملخدرت���ني يف منزله برفقة 
زوجت���ه البالغة من العم���ر 26 عاما، مبينا 

اأنه هو من يح�رش لهما خمدر “�لهروين” 
وم���ن ث���م يحق���ن ج�سدهما به���ذه �ملادة 

بوا�سطة احلقنة امل�سبوطة بحوزته.
اأقرا����ض  ي�ستعم���ل  اأن���ه  ق���رر  كم���ا 
“الاري���كا” و “�لرت�مادول” �ملخدرتني، 
والتي يتح�سل عليهم���ا من خال و�سفة 
طبي���ة -ح�سب �دع���اوؤه- لك���ن �لو�سفة 

وقت �لقب�ض عليه مل تكن بحوزته.
و�أف���اد �ل���زوج �ملتعاط���ي �أن���ه �عتاد 
على ��ستالم مادة �لهروين �ملخدرة من 
�سخ�ض اآ�سيوي اجلن�سية، من خال اإر�سال 
حوالة مالية له يف باده بقيمة 150 دينارا 

وباملقابل يح�سل عل���ى مقدار ل يتعدى 
2 غرام من م���ادة “�لهروين” املخدرة، 
�إذ ير�س���ده ذلك �ل�سخ����ض �ملجهول �إلى 
م���كان ت�سل���م الكمية املتف���ق عليها عن 

طريق اأحد برامج التوا�سل الجتماعي.
واأو�س���ح املتهم اأن���ه تعامل مع ذلك 
�ل�سخ����ض �ملجهول 11 م���رة، يف حني �أنه 
ي�سرتي مادة �حل�سي�ض �ملخدرة من طرف 
مواط���ن، موؤكدا اأنه مت القب�ض عليه اأثناء 
توجه���ه ل�ستام اإح���دى الكمي���ات التي 
��سرت�ه���ا م���ن ذل���ك �ل�سخ����ض و�أر�سده 
�لأخر عن موقعها وكانت زوجته يف ذلك 

الي���وم برفقت���ه، واأنه م���ا اإن لحظ وجود 
اأ�سخا����ض خلفه عم���د اإل���ى التخل�ض من 

علبة �ل�سجائر �لتي حتتوي على �ملخدر.
م���ن جهتها، �عرتف���ت �لزوج���ة باأنها 
برفق���ة  املخ���درات  تعاط���ي  يف  ب���داأت 
زوجها �لذي دعاها لتعاطي “�لهروين” 
مع���ه قب���ل اأ�سه���ر يف مق���ر �سكنهم���ا، اإذ 
اأفاده���ا باأن املادة لي�س���ت �سوى مهدئة 
لالأع�س���اب، وبالفع���ل حقنه���ا بكمية من 
امل���ادة م�ستعما حقنة طبية حتتوي على 

املادة.
و�أ�س���ارت �إلى �أن زوجه���ا كان يجلب 
تلك امل���واد من �سخ�ض اآ�سي���وي بعد اأن 
يتوا�سل معه ع���رب الهاتف ويحول قيمة 
امل���واد عن طريق اإحدى �رشكات ال�رشافة، 

مبا يعادل 150 اإلى 200 دينار.
وح�سب م���ا ورد يف �عرت�فات �لزوجة، 
فاإن زوجها كان قد اأجربها على التوا�سل 
مع �سخ�ض اآ�سيوي مقيم يف اململكة بعدما 
توا�سل هو يف وقت �سابق معه، اإذ اأمرها 
بالتفاق معه على اأن تت�سلم منه عينة من 
منتجاته لتجربتها، و�تفقت معه بالفعل 
عل���ى اأن يتم ا�ست���ام العين���ة يف منطقة 
�لق�سيبي���ة، و�لذي �سيعمل على �إخفائها 
بالق���رب من �إح���دى حاوي���ات �لقمامة يف 
املنطقة، واأن زوجها ا�سطحبها معه رغما 
عنها، ومن �سوء حظها مت القب�ض عليهما 

اأثناء العملية.

�صبـط �صـاب وزوجتـه باجلـرم �مل�صهـود �أمـام حاويـة �لقمامـة
عاطل يتعاطى �ملخدر�ت منذ 7 اأ�سهر



اليونان لديها �سيولة كافية
�سالوني���ك - روي���رز: ق���ال رئي����س الوزراء 
اليون���اين األك�سي����س ت�سيربا����س اأم����س الأحد اإن 
لدى اليونان �سيول���ة احتياطية مبليارات اليورو 
تغنيه���ا عن اللج���وء اإل���ى الأ�س���واق املالية خالل 

فرات التقلبات. 
واأو�سح ت�سيربا�س اأن لدى بالده احتياطيات 
ت�سل اإلى 30 مليار يورو مما ي�سمح لها بالكتفاء 
ذاتيا ملدة عام���ن ون�سف الع���ام. وخرجت اأثينا 
م���ن اآلية الدع���م املايل لالحت���اد الأوروبي ال�سهر 
املا�سي. واأعل���ن ت�سيربا�س ال�سب���ت اأن حكومته 
تخط���ط لإج���راء تخفي�س���ات �رضيبي���ة �ست�سم���ل 

�رضيبتي ال�رضكات واملبيعات.

“كرمي” لتطبيقات �سيارات الأجرة تدخل ال�سودان
دبي - رويرز” قالت كرمي لتطبيقات طلب �سيارات الأجرة بال�رضق الأو�سط اأم�س الأحد 
اإنه���ا بداأت العمل يف ال�س���ودان لتن�سم اإلى العدد القليل من ال����رضكات الأجنبية التي تدخل 

البلد منذ رفع العقوبات القت�سادية عليه يف العام املا�سي.
ووظفت كرمي، التي قالت اإن خدماتها متاحة الآن يف العا�سمة اخلرطوم، ع�رضة �سودانين 
و�سمت مئات ال�سائقن للتطبيق لبدء اأن�سطتها.وتتوقع ال�رضكة اأن يرتفع عدد موظفيها يف 

ال�سودان اإلى ثالثن واأن تعمل يف مدينة اأخرى على الأقل قبل نهاية العام.
وق���ال اإبراهي���م مناع املدي���ر العام لالأ�س���واق النا�سئ���ة يف كرمي يف حمادث���ة هاتفية مع 

“رويرز”: ”هديف تغطية اأكرب عدد ممكن )من املدن( يف العام اأو العامن املقبلن“.
واأ�ساف اأن ال�سودان قد ي�سبح من اأكرب اأ�سواق كرمي من حيث عدد الرحالت ب�سبب عدد 
ال�سكان والطلب على خدمات النقل. و�ستتناف�س كرمي مع عدد من تطبيقات طلب �سيارات 

الأجرة املحلية مثل ترحال لكن اأوبر تكنولوجيز ل تعمل يف البلد.
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اقتصاد
الت�������������س������الت ��������رضك�������ات  ب�������ن  الأرق������������������ام  ت�������راج�������ع ك�����ب�����ر يف حت������وي������ل 

انخفا�ض ا�شرتاكات النقال يف البحرين اإلى 2.2 مليون بالربع الأول
بن�سبة 16 % مقارنة بالفرة نف�سها للعام 2017

النق���ال  الهات���ف  ا�س���راكات  انخف�س���ت 
يف البحري���ن لنح���و 16 % يف الرب���ع الأول م���ن 
العام اجل���اري على اأ�سا�س �سن���وي، ليبلغ عدد 
امل�سركن نحو 2.27 م�سرك، بح�سب بيانات 

حديثه لهيئة تنظيم الت�سالت.
وبنهاي���ة الربع الأول م���ن العام 2018، مت 
ت�سجيل 2.27 مليون ا�سراك يف خدمة الهاتف 
املحم���ول بانخفا����س بن�سب���ة 4 % مقارن���ة مع 
نهاي���ة الع���ام 2017 وانخفا����س بن�سبة 16 % 

مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2017.
 وبل���غ مع���دل انت�س���ار الهوات���ف املحمولة 
146 % بنهاي���ة الرب���ع الأول من العام 2018، 
اإذ يع���زا ه���ذا النخفا����س اإلى الزي���ادة يف عدد 
ال�س���كان خ���الل 2018 والنخفا�س بن�سبة 4 % 
يف عدد ا�سراكات الهاتف املحمول مقارنة مع 

نهاية العام 2017.
وبحلول نهاية الربع الأول من العام 2018، 
كان���ت ن�سبة 74 % من اإجم���ايل ال�سراكات يف 
فئة البطاق���ات املدفوع���ة م�سبق���ا بانخفا�س 

قدره 5 %.
وخالل الربع الأول من العام اجلاري مت نقل 
3.02 األف رقم بنجاح للم�سركن بن م�سغلي 
خدمات الهاتف املحمول الثالثة، بتلكو، وزين، 
وفيف���ا وهو ما ميث���ل انخفا����س بن�سبة 66 % 
مقارن���ة بالربع الأول من العام 2017، اإذ جاءت 
هذه التطورات بع���د اأن ت�سابهت اإلى حد بعيد 
العرو����س الت���ي تقدمه���ا ����رضكات الت�سالت 

لزبائنه���ا مم���ا قلل هام����س املناف�س���ة اإلى حد 
بعي���د، وبالتايل قل���ة �سهية الزبائ���ن يف تغير 

اأرقامهم من م�سغل اإلى اآخر.

انخفاض في حركة المكالمات الصوتية
عل���ى �سعي���د اآخ���ر، اأظه���رت اأرق���ام هيئة 
تنظي���م الت�سالت ا�ستم���رار تراجع املكاملات 
ال�سوتية ال�سادرة التي يت���م اإجراوؤها من قبل 
زبائن املحمول، اإذ تراجع���ت الدقائق التي مت 
ا�ستهالكها من 2.1 مليار دقيقة يف الربع الأول 
م���ن 2017 اإلى 1.7 مليار دقيقة لنف�س الفرة 

من 2018 اأي بتغير قدره )18- %(.
وج���اء النخفا�س مدفوعا ب�س���كل اأكرب من 
املكامل���ات الدولي���ة عل���ى وج���ه اخل�سو����س، 
والتي انخف�ست بحدة خالل ال�سنوات املا�سية 
ب�سبب تطور تطبيق���ات الت�سال عرب الإنرنت 
والتي باتت خي���ار مف�سل للم�ستهلكن لإجراء 
الفيدي���و  ومكامل���ات  ال�سوتي���ة  مكاملاته���م 
وغره���ا. ورغ���م حظ���ر عدد م���ن ال���دول لهذه 
التطبيق���ات مثل “وات�س اآب” وغرها، يف اإجراء 
الت�س���الت اإل اأن هيئ���ة تنظي���م الت�س���الت 
البحريني���ة اأعلن���ت �رضاحة �سيا�س���ة ال�ستخدام 
ه���ذه  حلظ���ر  توج���ه  وج���ود  وع���دم  املفت���وح 

التطبيقات يف الرا�سل اأو اإجراء املكاملات.
وبلغ���ت املكامل���ات الدولي���ة خ���الل الربع 
475 ملي���ون مكامل���ة  2018 نح���و  الأول م���ن 
مقارنة م���ع 695 مليون مكاملة براجع بلغ نحو 
31 %. وانخف�س���ت حركة الت�سالت املتنقلة 
املحلي���ة الإجمالية بن�سب���ة 12 % )176 مليون 

دقيقة( يف الربع الأول من العام 2018 مقارنًة 
بالربع الأول 2017.

و�سكلت حركة م���رور املكاملات ال�سوتية 
املدفوع���ة م�سبقا نح���و 55 % من اإجمايل حركة 
الت�س���الت ال�سوتي���ة املحلي���ة يف الربع الأول 
2018، بينم���ا بلغ متو�س���ط الدقائق ال�سهرية 
لكل م�ستخدم يف الرب���ع الأول نحو 248 دقيقة 
مقارنة ب� 253 يف الربع الأول من العام 2017.

 نمو اشتراكات الهاتف الثابت
وعلى العك�س م���ن الأرق���ام ال�سلبية لعدد 
ا�سراكات الهاتف النقال، اإل اأن اأرقام الهاتف 
الثاب���ت اأظهرت من���وا قد يرتب���ط ب�سورة غر 
مبا����رضة بنمو ا�س���راكات الربودبان���د املنزلية 
والأعم���ال اجلديدة، اإذ ارتفعت عدد ا�سراكات 
الهاتف الثابت بن�سبة 2 % تقريًبا لتبلغ 259.7 

األف م�س���رك )ت�سم���ل ا�س���راكات الواميك�س 
واخلدم���ات الال�سلكي���ة، اإل���ى جان���ب اخلدمات 

ال�سلكية(.
وعل���ى �سعيد اخلدم���ات ال�سلكية، اأ�سارت 
البيان���ات اإلى اأن ع���دد ال�س���راكات ال�سلكية 
الثابت���ة ا�ستم���رت بالنم���و، اإذ �سجل���ت زي���ادة 
قدره���ا 16492 ا�س���راًكا جدياً بنهاي���ة الربع 
الأول م���ن العام 2017 اإلى نهاي���ة الربع الأول 
من الع���ام 2018، مقارنة بزيادة قدرها 8295 
ا�س���راكات ل�سلكية ثابتة خالل الفرة نف�سها 

من العام املا�سي.

 مشتركو االنترنت 
وبنهاية نهاية الربع الأول من العام 2018، 
كان هن���اك ح���وايل 2.34 ملي���ون ا�س���راكات 
بالنطاق العري����س )الربودبان���د( والتي توفر 

الإنرن���ت، بانخفا�س قدره 1.3 % على اأ�سا�س 
�سنوي.

وت�س���كل ا�سراكات النق���ال على الهواتف 
املحمولة الن�سبة الأكرب من ا�سراكات الإنرنت 
)اأي نحو 84 % من جمموع ال�سراكات(. وبلغت 
ن�سبة النفاذ اإلى خدمات النطاق العري�س 152 

% يف نهاية الربع الأول 2018.
واملح���رك الرئي�س���ي له���ذا النخفا�س، هو 
الراجع يف ع���دد امل�سركن ب�سبب التغيرات 

يف العرو�س من قبل امل�سغلن.
ول ت���زال حرك���ة البيانات ت�س���كل املحرك 
الأول ل�رضكات الت�سالت يف البحرين واملنطقة 
م���ع توج���ه امل�ستهلك���ن خلدم���ات الفيدي���و 
والرا�س���ل عرب تطبيقات التوا�سل الجتماعي، 
اإلى جانب م�ساهدة الأفالم )اأون لين(، اإذ زادت 
حرك���ة البيان���ات م���ن 95.7 ملي���ون غيغابايت 
129.7 ملي���ون  2017 لتبل���غ  يف الرب���ع الأول 
غيغاباي���ت يف الرب���ع الأول م���ن الع���ام 2018، 

بزيادة قدرها 35 %.
 وبل���غ املتو�س���ط ال�سهري حلرك���ة النطاق 
العري�س املتنقل لكل ا�سراك اأو لكل �سخ�س 
نح���و 10 غيغابايت يف حن بل���غ متو�سط حركة 
البيانات ال�شرتاكات اخلطوط الثابتة نحو 113 

غيغبايت.
وعموماً بح�ساب متو�سط ا�ستهالك البيانات 
على جمم���وع امل�ستهلكن )الثابت واملحمول( 
فاإن���ه ارتفع ليبلغ 18 غيغاب���ات يف الربع الأول 
م���ن الع���ام 2018 مقارن���ًة ب���� 13 غيغبايت يف 

الربع الأول من العام 2017.

علي الفردان

“البور�شة” تك�شب 3.7 نقطة
فهد بو�شقر رئي�شا ملجل�ض اإدارة “درة مارينا”

يتمتع بخربة تزيد على 14 عاما يف ال�ستثمار

املنام���ة: عين���ت �رضك���ة درة مارين���ا فهد 
بو�سق���ر يف من�س���ب رئي����س جمل����س الإدارة. 
ويتول���ى بو�سقر حالي���ا من�سب رئي����س اإدارة 
ال�ستثم���ار يف �رضك���ة اإنوف�س���ت وه���ي �رضك���ة 
ا�ستثماري���ة مرخ�سة من قبل م����رضف البحرين 
املركزي ومدرجة يف بور�سة البحرين وبور�سة 
الكوي���ت. ويتمتع بو�سقر بخ���ربة وا�سعة تزيد 
على 14 عام���ا يف جمال ال�ستثم���ار واخلدمات 
هيكل���ة  يف  املرك���زة  الإ�سالمي���ة  امل�رضفي���ة 
ال�ستثمارات يف عدة جمالت اأهمها ال�سناديق 
العق���اري والأ�س���ول  ال�ستثماري���ة والقط���اع 
اخلا�س���ة بجان���ب تقيي���م املخاط���ر وهيكل���ة 

وتنفيذ اإ�سراتيجيات التخارج.
م���ن جانب���ه ع���رب بو�سق���ر عل���ى امتنان���ه 
و�سك���ره مل�ساهم���ي وم���الك �رضك���ة درة مرينا 

على منح���ه هذه الثق���ة لرئا�سة جمل����س اإدارة 
ال�رضكة، منوها على حر�سه يف بذل كل اجلهود 

والركي���ز بعناية تامة عل���ى حت�سن اجلوانب 
الت�سغيلي���ة وال�ستثمارية مب����رضوع درة مارينا 
م���ع خل���ق قيمة م�ساف���ة من خ���الل الدخول يف 
����رضاكات اإ�سراتيجية تنعك����س ب�سكل اإيجابي 
على حتقي���ق الأه���داف ال�ستثماري���ة وحقوق 

امل�ساهمن يف م�رضوع درة مارينا.
 واأي�سا ي�سغ���ل فهد بو�سقر حاليا من�سب 
الع�س���و املنت���دب وع�س���و يف كل م���ن جمل�س 
اإدارة �رضكة تخزين وجمل�س اإدارة �رضكة مر�سى 
البحري���ن لال�ستثمار بجان���ب ع�سويته يف عدد 
م���ن ال�سناديق ال�ستثماري���ة. وح�سل بو�سقر 
املحا�سب���ة  يف  البكالوريو����س  �سه���ادة  عل���ى 
واملالي���ة من اجلامع���ة الأمركي���ة يف ال�سارقة 
بجانب املاج�ستر التنفيذي يف جمال التمويل 

ال�سالمي.

املنام���ة - بور�س���ة البحري���ن: اأقف���ل موؤ����رض 
البحرين العام اأم�س الأحد عند م�ستوى 1،343.53 
بارتف���اع وقدره 3.65 نقطة مقارن���ة باإقفاله يوم 
اخلمي����س، يف حن اأقفل موؤ����رض البحرين الإ�سالمي 
عند م�ستوى 957.66 بارتفاع وقدره 0.90 نقطة 

مقارنة باإقفاله ال�سابق.
و ت���داول امل�ستثم���رون يف بور�س���ة البحرين 
قدره���ا  اإجمالي���ة  بقيم���ة  �سه���م،  ملي���ون   2.73
477.72 األ���ف دين���ار، مت تنفيذه���ا من خالل 76 
�سفق���ة، حيث ركز امل�ستثم���رون تعامالتهم على 
اأ�سه���م قطاع ال�ستثمار والتي بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداولة 219.47 األف دينار اأي ما ن�سبته 46 % 
من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.48 

مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 26 �سفقة.
وج���اءت جمموع���ة ج���ي اف ات����س املالية يف 
املرك���ز الأول اإذ بلغ���ت قيمة اأ�سهمه���ا املتداولة 
183.65 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبت���ه 38.44 % 

اإجم���ايل قيمة الأ�سه���م املتداول���ة وبكمية قدرها 
1.30 ملي���ون �سه���م، مت تنفيذها م���ن خالل 16 

�سفقة.
اأم���ا املرك���ز الث���اين ف���كان ل�رضك���ة البحرين 
لالت�س���الت )بتلك���و( بقيمة قدره���ا 64.31 األف 
دين���ار اأي ما ن�سبت���ه 13.46 % م���ن اإجمايل قيمة 
الأ�سه���م املتداولة وبكمية قدره���ا 253.20 األف 

�سهم، مت تنفيذها من خالل 8 �سفقات.
ثم ج���اءت اأملني���وم البحري���ن )األب���ا( بقيمة 
قدره���ا 59.65 األف دين���ار اأي م���ا ن�سبته 12.49 
% م���ن اإجمايل قيم���ة الأ�سه���م املتداولة وبكمية 
قدره���ا 93.94 األف �سه���م، مت تنفيذها من خالل 

4 �سفقات.
ومت ي����وم اأم�����س ت����داول اأ�سه����م 19 �رضك����ة، 
ح����ن  يف  �����رضكات،   7 اأ�سه����م  اأ�سع����ار  ارتفع����ت 
انخف�س����ت اأ�سعار اأ�سهم �رضكتن، وحافظت بقية 

ال�رضكات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.

• فهد بو�سقر	

اأ�شبوع البحرين للتكنولوجيا ي�شتعر�ض فر�شا جديدة للنمو
“ال�سحابة اأولً” توفر 90 % من نفقات البنية التحتية

املنام���ة - جمل�س التنمية: ت�ست�سيف البحرين يف 
اأواخ���ر ال�سهر اجلاري “اأ�سب���وع البحرين للتكنولوجيا” 
يف الفرة م���ا بن 30 �سبتمرب وحتى 8 اأكتوبر 2018، 
حي���ث �ست�سكل فعالي���ات الأ�سبوع من�س���ة جتمع بن 
خ���رباء وخمت�سن م���ن القطاع الع���ام، وكربى �رضكات 
القط���اع اخلا����س وال����رضكات النا�سئة به���دف ت�سليط 
ال�س���وء عل���ى دور التكنولوجيا احلديث���ة والجتاهات 
الرقمية يف اإح���داث التغير يف القطاعات القت�سادية 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وذك���ر جمل����س التنمي���ة القت�سادي���ة اأن اأ�سبوع 
البحري���ن للتكنولوجيا �سيقدم وبالتعاون مع �سندوق 
العمل “متكن”، ال�رضيك ال�سراتيجي، برناجًما فريًدا 
م���ن الفعاليات املتنوع���ة التي �ست�س���م اأكرث من 10 
موؤمت���رات، ومنتديات، وور�س عم���ل �ستبحث التغير 

اجل���ذري الذي اأحدثته التكنولوجي���ا احلديثة يف تغير 
اأمناط العمل عرب خمتلف القطاعات االقت�شادية. 

ومن بن اأهم فعاليات الأ�سبوع الذي يقام للعام 
الث���اين على الت���وايل، قمة اأمازون خلدم���ات الإنرنت، 
التابع���ة ل�رضكة اأم���ازون خلدمات الإنرن���ت، بالإ�سافة 
اإلى منت���دى البتكار الذي تنظمه جامعة MIT لريادة 
الأعمال لل����رضكات النا�سئة، وذلك اإل���ى جانب �سل�سلة 
م���ن الفعاليات الت���ي �ست�ست�سيفها �رضك���ة هواوي – 
ك���ربى �رضكات الت�سالت الدولية، وعدًدا من م�رضعات 
ال����رضكات النا�سئ���ة يف جم���ال التكنولوجي���ا، واجلهات 

احلكومية املخت�سة بذات املجال.
التنمي���ة  ملجل����س  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
تق���وم  م���ا  “بق���در  الرميح���ي  خال���د  القت�سادي���ة، 
التكنولوجي���ا باإحداث���ه م���ن تغي���ر يف اأمن���اط العم���ل 

ع���رب خمتلف القطاع���ات على امل�ستوى ال���دويل، فاإن 
ال�ستثم���ار يف البتكار ل يق���ل اأهمية عن ذلك ويعترب 
عن����رًضا رئي�سًيا وحم���رًكا للنمو القت�س���ادي. فبعد اأن 
قام���ت البحرين بتطوي���ر البنية التحتي���ة لقطاع نظم 
املعلوم���ات والت�س���الت لي�سب���ح �سم���ن القطاعات 
التع���اون  الأك���رث تط���وًرا وانفتاًح���ا يف دول جمل����س 
اخلليج���ي، فاإن اهتمام اململكة اأ�سبح الآن يركز حول 
خل���ق اأطر عمل جدي���دة من �ساأنها متك���ن املزيد من 
البتكار وال�ستمرار يف ا�ستقطاب �رضكات التكنولوجيا 
العاملي���ة لتعم���ل جنب���ا اإل���ى جنب م���ع �رضك���ة اأمازون 

خلدمات الإنرنت اإلى البحرين واملنطقة”.
ومت و�س���ع برنامج هذا العام عل���ى خلفية النجاح 
ال���ذي حققت���ه الن�سخة املا�سي���ة من اأ�سب���وع البحرين 
للتكنولوجي���ا وال���ذي جن���ح اآن���ذاك يف ج���ذب اأكرث من 

4500 م�س���ارك، كما �سهد الإعالن ع���ن تبني �سيا�سة 
“ال�سحاب���ة اأول” والت���ي تعت���رب �سيا�س���ة �سباقة على 
امل�ست���وى الإقليمي، و�سلط ال�س���وء على خطط �رضكة 
اأمازون خلدمات الإنرنت لإطالق اأول مركز بيانات لها 
يف البحرين على م�ستوى منطقة ال�رضق الأو�سط و�سمال 
اأفريقي���ا. كم���ا �ساهم���ت التكنولوجي���ا القائم���ة على 
احلو�سب���ة ال�سحابية يف زيادة البت���كار واإحداث تغير 
جذري يف العمليات احلكومية يف البحرين، حيث قدرت 
هيئة املعلوم���ات واحلكومة الإلكروني���ة اإن احلكومة 
وف���رت ما ي�سل اإلى 60 % - 90 % من نفقات اإن�ساء 
البني���ة التحتية لتقني���ة املعلوم���ات والت�سالت من 
خ���الل الرحيل اإل���ى اخلوادم ال�سحابي���ة ل�رضكة اأمازون 
خلدم���ات الإنرن���ت منذ الإعالن ع���ن اإطالقها يف العام 
املا�سي. و�سي�سكل دور التعليم والتدريب يف متكن 

البت���كار الرقمي مو�سوًعا مهًما خ���الل الأ�سبوع، حيث 
تق���در �رضكة اأم���ازون خلدم���ات الإنرنت اأن���ه �ستكون 
هن���اك حاجة يف ال�سنوات اخلم�س القادمة اإلى 10 اآلف 

مهند�س حلول للبيانات يف املنطقة.
من جانب���ه، قال الرئي����س التنفيذي ل�”متكن”، 
اإبراهيم جناحي “يعت���رب اأ�سبوع البحرين للتكنولوجيا 
فر�سة مهمة للتع���رف على كيفية ت�سخر البتكارات 
التكنولوجي���ة لتعظي���م اإمكانات النم���و يف القت�ساد 
الوطني”، لفت���اً اإلى اأنه مع تزايد وت���رة البتكارات 
املوؤدي���ة للتغ���رات القت�سادي���ة اجلذري���ة، يتجلى 
دور “متكن” يف تعزيز فر����س ا�ستدامة منو القطاع 
اخلا����س والقت�س���اد، م���ن خ���الل تطوي���ر مه���ارات 
البحريني���ن وامل���وارد املنا�سب���ة لدف���ع البت���كار يف 

القت�ساد الرقمي. 
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“الربكة” حت�صد جوائز جلوبال فاينان�س العاملية

“األبا” تعقد لقاء عماليا م�صغرا

ارتفاع دين م�رص اخلارجي اإلى 92.6 مليار دوالر

“الرتفيه العائلي” ترفع ن�صبة متلكها يف “البحرين لل�صينما”

“البحرين االإ�صالمي” يح�صد جائزة البنك االأكرث ابتكاًرا

لت�صنيع اأجهزتها داخليا  بدال من ال�صني ترامب يدعو “اأبل” 

الزياين يبحث مع دونوهو اال�صتفادة من “التجارة احلرة”

ب�رش�ء 4.9 �ألف �سهم

منحتها له “�نرتنا�سيونال فاينان�س”

تفاديا لتد�عيات �لر�سوم �جلمركية

موؤكد� عمق �لعالقات �لبحرينية �لأمريكية

رفع���ت �ل�رشك���ة �لبحريني���ة للرتفي���ه �لعائل���ي، 
�ملدرج���ة �أ�سهمها يف بور�سة �لبحرين، ن�سبة �لأ�سهم 
�لت���ي متتلكه���ا يف �رشكة �سينم���ا �لبحري���ن، لت�سبح 
5.729 ملي���ون �سه���م تقريًب���ا، ما ن�سبت���ه 6.93 % 
م���ن �إجمايل �أ�سه���م “�لبحرين لل�سينم���ا” �لبالغة نحو 

82.62 مليون �سهم.
و��س���رتت �رشك���ة “�لرتفي���ه �لعائل���ي”، 4.938 
�أل���ف �سهًما م���ن “�لبحرين لل�سينم���ا” �خلمي�س )30 
�أغ�سط����س �ملا�سي(، لرتتفع �حل�س���ة �لتي متتلكها 
م���ن 5.274 ملي���ون �سه���م تقريًبا �إلى نح���و 5.729 

مليون �سهًما.
و�رشكة “�لرتفي���ه �لعائلي” �إح���دى �مل�ساهمني 
�لرئي�س���ني يف “�لبحرين لل�سينم���ا” بن�سبة 6.93 % 
من �إجمايل �لأ�سهم، و5.79 % مملوكة لرجل �لأعمال 
ع�س���ام فخ���رو، و5.69 % مملوك���ة لرج���ل �لأعم���ال 

يو�سف �أمني.
لل����رشكات  و�ل�سياح���ة  �لفن���ادق  قط���اع  وكان 
�ملدرج���ة يف بور�س���ة �لبحرين، قد حق���ق يف �لن�سف 
�لأول م���ن �لعام �جل���اري، �أرباًحا �سافي���ة بلغت نحو 

2.38 ملي���ون دينار، بانخفا�س ق���دره 3.52 مليون 
دينار تقريًبا عن �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي، �إذ 
بلغ نحو 5.89 مليون دين���ار، مرت�جًعا بن�سبة 59.69 

 .%
ويندرج حتت قطاع �لفن���ادق و�ل�سياحة كل من 
جمموع���ة فنادق �خللي���ج، و�رشكة �لفن���ادق �لوطنية، 

و�ل�رشكة �لبحرينية للرتفي���ه �لعائلي، و�رشكة �لبنادر 
للفنادق.

ومني���ت �ل�رشك���ة �لبحريني���ة للرتفي���ه �لعائلي، 
بخ�سائر 777.1 �ألف دينار يف �لن�سف �لأول من �لعام 
�جلاري قيا�ًسا بتحقيق �أرباًحا �سافية بلغت 473.34 

�ألف دينار يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 2017.

�ملنام���ة - �لبحري���ن �لإ�سالم���ي: ف���از بنك 
�لبحري���ن �لإ�سالم���ي بجائ���زة �لبن���ك �لإ�سالمي 
�لأك���ر �بتكار�ً يف �لبحرين لع���ام 2018، وذلك 
�سمن �سي���اق �جلو�ئ���ز �ل�سنوية �لت���ي متنحها 
جمل���ة “�نرتنا�سيونال فاينان����س”. وذكر بيان 
�سادر ع���ن �لبنك �أم�س �أن “�لفوز بهذه �جلائزة 
ياأت���ي نتيجًة لتوجهات���ه �حلثيثة نح���و �لرقمنة 
و�لبت���كار، و�ل�سعي ملو�كبة �أح���دث �لتقنيات 
يف جمال �لتكنولوجي���ا �مل�رشفية، وذلك بهدف 
حت�س���ني وتو�سيع نط���اق �خلدم���ات �مل�رشفية 

�لآمنة و�ملبتكرة �لتي ُيقدمها للزبائن.
وق���ال �لرئي����س �لتنفيذي للبن���ك، ح�سان 
جر�ر “ي�سعدن���ا �لفوز بهذه �جلائ���زة �ملرموقة 
م���ن IFM، و�لت���ي تق���ف �ساه���د�ً عل���ى جناح 
��سرت�تيجيتنا �مل�رشفية بالرتكيز على �لرقمنة، 

وتعك����س م���دى �لتز�منا �لت���ام بتقدمي خدمات 
م�رشفي���ة متمي���زة لزبائننا �لك���ر�م، حيث عمل 

بنك �لبحرين �لإ�سالم���ي موؤخر�ً على �إطالق عدد 
من �ملب���ادر�ت و�خلدمات �ملبتك���رة �جلديدة، 
كما ق���ام بعمل حت�سين���ات �إ�سافي���ة ملنتجاته 
وذل���ك من �أج���ل تق���دمي �ملزيد م���ن �خلدمات 
و�ملنتج���ات �ملبتك���رة �ملتو�فق���ة م���ع �أح���كام 

�ل�رشيعة �لإ�سالمية”.
يذك���ر �أن جو�ئ���ز IFM �لدولي���ة حتتف���ي 
بالمتي���از يف �لعدي���د من �ملج���الت �مل�رشفية، 
حيث ت�سعى �إلى �لعرت�ف بالأفر�د و�ملنظمات 
�لعاملني يف قط���اع �لأعم���ال �لتجارية و�ملالية 
و�لعقار�ت و�لت�سالت و�لنف���ط و�لغاز �لذين 
متكنو� من حتقيق �أعلى معايري �لبتكار و�لأد�ء 
يف �أح���د �لقطاع���ات �ملذك���ورة، وذلك من خالل 
ت�سليط �ل�س���وء على �إ�سهاماته���م و�إجناز�تهم 

�ملبتكرة.

و��سنط���ن - �أ ف ب: دع���ا �لرئي����س �لأمريك���ي 
دونال���د تر�م���ب �رشكة )�أب���ل( �إلى ت�سني���ع �أجهزتها 
يف �لولي���ات �ملتح���دة ب���دل م���ن �ل�س���ني، لأن ذلك 
�سيجنبها تد�عيات �لر�سوم �جلمركية على �لو�رد�ت 
من �ل�سني.و�سدد �لرئي�س �لأمريكي يف تغريدة على 
موق���ع )تويرت( عل���ى �أن “�أ�سعار )منتج���ات( �أبل قد 
ترتف���ع ب�سبب �لر�س���وم �ل�سخمة �لت���ي قد نفر�سها 
على �ل�سني”. و�قرتح تر�مب على �ل�رشكة �لأمريكية 
ومقرها كاليفورنيا “ت�سني���ع منتجاتها يف �لوليات 

�ملتحدة بدل من �ل�سني، و�لبدء ببناء م�سانع جديدة 
�عتبار� من �ليوم)�أم�س �لأول(”. وتعتمد )�أبل( ب�سكل 
كب���ري على �ل�س���ني، حيث ت�سن���ع غالبي���ة �أجهزتها 
فيه���ا. ويف �أغ�سط����س �عترب مديره���ا �لتنفيذي تيم 
ك���وك �أن �ل�رش�ئب �لتي فر�سها تر�مب على �ل�سني 

�أ�سبه ب�”�ل�رشيبة على �مل�ستهلك”.
وكان���ت �ل�رشك���ة ق���د �أخ���ربت مكت���ب �ملمث���ل 
�لتج���اري �لأمريكي يف خطاب بتاري���خ 5 �سبتمرب �إن 
�لر�س���وم �جلمركية �ملقرتحة على منتجات م�ستوردة 

من �ل�سني �س���وف ترفع �أ�سعار بع�س منتجاتها مثل 
)�أبل ووت�س( و�سماعات �لر�أ�س )�آي بود( وغريها من 
�لأجهزة، معتربة �لر�س���وم �جلمركية باأنها “�ستظهر 

ك�رشيبة على �مل�ستهلكني �لأمريكيني”.
وفر�ست �لوليات �ملتحدة يف يوليو و�أغ�سط�س 
ر�سوم���ا على �سلع �سينية بقيم���ة 50 مليار دولر يف 
حترك لقي رد� مماثال من بكني �لتي حذرت من �أنها 
قد تفر�س ر�سوما �إ�سافية على �سلع �أمريكية بقيمة 

60 مليار دولر.

�ملنام���ة - �ل�سناع���ة و�لتج���ارة: �جتمع وزير 
�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة ز�يد �لزياين مبكتبه 
�سباح �أم����س بالرئي�س �لتنفي���ذي لغرفة �لتجارة 
�لأمريكي���ة ت���وم دونوه���و بح�سور رئي����س غرفة 
جتارة و�سناعة �لبحرين �سمري نا�س، ووكيل وز�رة 
�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة ل�سئون �لتجارة نادر 
�ملوؤيد، ومدير �إد�رة �لعالقات �لتجارية �خلارجية 
�ل�سيخ حمد ب���ن �سلمان �آل خليفة، و�لنائب �لأول 
لرئي�س غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين خالد جنيبي، 
و�لنائب �لثاين لرئي����س �لغرفة حممد �لكوهجي، 
وع�سو جمل�س �إد�رة �لغرفة خالد �لزياين، ورئي�س 
غرفة �لتجارة �لأمريكية يف �لبحرين قي�س �لزعبي، 
و�ملن�سق �لعام لالإعالم و�لتو��سل مبكتب �لنائب 

�لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء يار� فرج. 
ومت يف �لجتم���اع بح���ث وت���د�ول �لعديد من 
�ملو�سوع���ات ذ�ت �لهتم���ام �مل�س���رتك، و�أك���د 
�لوزي���ر عمق وعر�قة �لعالق���ات �لقت�سادية بني 
�لبحري���ن و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، لفتاً �إلى 
�جله���ود �لكبرية �لتي تبذله���ا قيادتا �لبلدين يف 
�سبي���ل تطوير �لعالقات وتعزيزه���ا بكافة �ل�سبل 
�لت���ي تنعك����س يف جممله���ا عل���ى �سال���ح �سعبي 

�لبلدين �ل�سديقني.
بزي���ارة دونوه���و �ملهم���ة  �لزي���اين  ورح���ب 

�لتي ت�س���ب يف جهود �لبلدين لتط���ور �لعالقات 
�ل�رش�ك���ة  وتعزي���ز  �مل�سرتك���ة  �لقت�سادي���ة 
�لقت�سادي���ة بال�سكل �لذي يخدم �سعبي �لبلدين 
�لبحري���ن  حكوم���ة  دع���م  موؤك���د�ً  �ل�سديق���ني، 
وم�ساندتها لكل �خلط���و�ت و�ملبادر�ت �لتي من 
�سانها �لرتقاء بالعالقات �لثنائية و�لو�سول بها 

�إلى �لغايات �ملن�سودة.
وق���ال �لوزي���ر “�إن �لعالق���ات �ملتميزة �لتي 
ترب���ط �لبحرين بالوليات �ملتح���دة و�لتي توجت 
باتفاقي���ة �لتج���ار �حلرة بينهما، حتظ���ى باهتمام 
كب���ري م���ن ل���دن قي���ادة �لبحري���ن، كم���ا تتطلب 
مزيد� من �لعم���ل �حلثيث لتعظيم �ل�ستفادة من 
�لتفاقية لتحقي���ق مزيد من �لتقدم يف �لعالقات 

ورف���ع م�ستويات �لتب���ادل �لتج���اري بينهما �إلى 
�مل�ستويات �ملطلوبة”. 

و�أ�س���اف: “�إن وز�رته ل تاألو جهد�ً يف تقدمي 
كل �لت�سهي���الت للم�ستثمرين يف جميع �ملجالت 
�لقت�سادي���ة لتحقي���ق تطلعات قي���ادة وحكومة 

�لبحرين يف هذ� �ل�ساأن”.
وتب���ذل حكومتا �ململك���ة �لبحرين و�لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة جه���ود� متو��سل���ة لتعزي���ز 
�لعالق���ات �لقائم���ة و�كت�س���اف جم���الت جديدة 
�ملج���الت  كل  يف  �لقت�سادي���ة  لل����رش�كات 
مث���ل �لنف���ط و�لغ���از، وتكنولوجي���ا �ملعلوم���ات 
و�لت�سالت، و�خلدم���ات �ملالية، و�للوج�ستيات، 

و�ل�سياحة و�لت�سنيع و�لعقار�ت.

�ملنام���ة - �لربك���ة: ح�س���دت جمموع���ة 
�لربك���ة �مل�رشفي���ة، ع���الوة عل���ى �أرب���ع م���ن 
بن���ك  جو�ئز”�أف�س���ل  �مل�رشفي���ة  وحد�ته���ا 
�إ�سالم���ي” للعام 2018 وذل���ك �سمن �سياق 
�جلو�ئ���ز �ل�سنوية �لت���ي متنحها جملة جلوبال 
�لبن���وك  جم���ال  يف  �ملتخ�س�س���ة  فاينان����س 
و�لتموي���ل ملوؤ�س�س���ات �ل�سريف���ة و�لتمويل 
�لعاملية. فقد ح�سل���ت �ملجموعة على جائزة 
�أف�س���ل بن���ك �إ�سالم���ي يف منطق���ة �أفريقي���ا، 
كما ح�سل بنك �لربك���ة �لإ�سالمي )�لبحرين( 
على جائزة �أف�سل بن���ك �إ�سالمي يف �لبحرين، 
و�لبنك �لإ�سالم���ي �لأردين على جائزة �أف�سل 
بن���ك �إ�سالمي يف �لأردن، وبنك �لربكة �جلز�ئر 
على جائ���زة �أف�سل بنك �إ�سالم���ي يف �جلز�ئر، 
وبن���ك �لربكة تون�س على جائ���زة �أف�سل بنك 

�إ�سالمي يف تون�س. 
وذك���ر بيان �س���ادر ع���ن �ملجموعة �أم�س 
�أن “�لف���وز به���ذه �جلو�ئ���ز للع���ام �ل�ساد�س 
عل���ى �لتو�يل ياأتي بناًء عل���ى نتيجة �لتحكيم 
�لنهائي���ة للجنة �ملحكم���ني يف �ملجلة و�لتي 
�سمل���ت يف ع�سويته���ا نخب���ة م���ن �ملحررين 
�ملالي���ني  و�مل�ست�ساري���ن  �لقت�سادي���ني 
�لعامليني وعدد من مدر�ء �لبنوك و�خلرب�ء يف 
جم���ال �ل�سريفة، حيث ح�سلت هذه �لوحد�ت 
على هذه �جلائزة نتيجة ملا تتمتع به من دور 
مرموق يف خدمة �ل�سريفة �لإ�سالمية و�لقدرة 
عل���ى مو�سل���ة �لنم���و �مل�ستقبل���ي، ومعايري 
مهني���ة يف ج���ودة �ملنتجات و�خلدم���ات �لتي 
تقدمه���ا لزبائنه���ا، بالإ�سافة �إل���ى �لأ�سالة 
و�لبت���كار يف �خلدمات و�ملعاملة مع �لزبائن، 
مع �لتطور �مل�ستم���ر يف �لعمليات �مل�رشفية، 
وغريها م���ن �ملعايري �لهامة مث���ل �لعالقات 
�ل�سرت�تيجي���ة و�لتو�سع �جلغ���ر�يف و�لربحية 

ومتانة �لأو�ساع �ملالية”.
و�سيت���م ت�سلي���م �جلو�ئ���ز للفائزين يف 
حف���ل ر�سم���ي يقام عل���ى هام����س �جتماعات 

�سن���دوق �لنق���د و�لبن���ك �لدولي���ني و�لت���ي 
�ستعق���د يف بايل – �ندوني�سي���ا خالل يوم 13 

�أكتوبر 2018. 
وق���ال ع�س���و جمل����س �لإد�رة و�لرئي�س 
�لتنفيذي للمجموعة، عدنان يو�سف “ ي�سعدنا 
جد�ً ح�سول جمموع���ة �لربكة �مل�رشفية و�أربع 
م���ن وحد�ته���ا �مل�رشفي���ة على ه���ذه �جلو�ئز 
�لعاملية وذلك للع���ام �ل�ساد�س على �لتو�يل 
مما يج�سد ق���درة �ملجموع���ة و�لوحد�ت على 
�لحتف���اظ مبوقعها �لري���ادي و�ملتميز ماليا 
وت�سغيلي���ا عل���ى م���د�ر �ل�سن���و�ت �ملا�سي���ة 
�ملرموق���ة  �مل�رشفي���ة  و�ملكان���ة  م���ن جه���ة 
�لت���ي حتتله���ا و�أد�ءه���ا وخدماته���ا �ملميزة 
وم�ساهماته���ا �لفاعل���ة يف تق���دمي �ملنتجات 
�ل�ستثماري���ة و�لدخارية �ملبتك���رة و�ل�سمعة 
�لطيب���ة �لتي حتظى به���ا يف �لقطاع �مل�رشيف 
�لإ�سالمي �ملحلي و�لإقليمي من جهة �أخرى”.

و�ختت���م يو�س���ف حديثه بتوجي���ه �ل�سكر 
ل���الإد�ر�ت �لتنفيذي���ة و�لعاملني  و�لتقدي���ر 
يف جمموع���ة �لربك���ة �مل�رشفي���ة و�لوح���د�ت 
�مل�رشفي���ة �لأرب���ع للجه���ود �ملتو��سلة �لتي 
يبذلونها يف رفع مكانة وحد�تهم، و�ملجموعة 

ككل حمليا و�إقليميا وعامليا.

ع�سك���ر - �ألب���ا: ت�سري �رشك���ة �أملنيوم 
�لبحرين “�ألب���ا” وفق خطته���ا �ملو�سوعة 
لت�سغيل خط �ل�سهر �ل�ساد�س و�إنتاج �أول 
مع���دن من�سه���ر بتاري���خ 1 يناي���ر 2019، 
حيث عق���دت لق���اًء عمالي���اً م�سغ���ر�ً يوم 

�خلمي�س 6 �سبتمرب 2018. 
وق���ام �لرئي����س �لتنفي���ذي لل�رشك���ة، 
تي���م م���وري بتقدمي �للق���اء �ل���ذي �أعطى 
للموظف���ني خالله نبذة عن �أه���م تطور�ت 
م����رشوع خط �ل�سه���ر �ل�ساد����س للتو�سعة، 
و��ستعر�����س �آخر �لتط���ور�ت على �سعيد 
�ل�سالم���ة وكذلك �لظروف �لت���ي ي�سهدها 

�سوق �لأملنيوم.
وقال م���وري “م���ع �إحر�ز �ألب���ا �لتقدم 
�ل�سه���ر  خ���ط  ت�سغي���ل  مرحل���ة  باجت���اه 
�ل�ساد�س، فقد كثفت �ل�رشكة ��ستعد�د�تها 
على جميع �مل�ستويات لتحقيق �لإجناز�ت 

�أول مع���دن  و�إنت���اج  �لهام���ة يف �مل����رشوع 
من�سه���ر بتاريخ 1 يناي���ر 2019. ويف ظل 
�لغمو����س �لذي ي�س���ود �لأ�س���و�ق عموما، 
�إل���ى جانب ��ستم���ر�ر �أ�سع���ار �لأملنيوم يف 
�لتف���اوت، فعلينا توحيد وتكثيف �جلهود 
حت���ى نتمكن من حتقيق �حلل���م بجعل �لبا 

�أكرب م�سهر لالأملنيوم يف �لعامل”.
خ���الل  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  ورك���ز 
�للقاء عل���ى �أهم �جلو�نب �لت���ي �ست�سمن 
��ستمر�ر �لنمو لل�رشكة، و�أهمها خط �ل�سهر 
�ل�ساد����س وما يتيحه من فر�سة فريدة من 
نوعها م���ن �أجل م�ستقبل �ل�رشك���ة، و�أهمية 
�عتماد �أعلى درج���ات �مل�سوؤولية يف جميع 
جو�نب �لعملي���ات، بالإ�سافة �إلى �لتوجيه 
�لذي���ن  للموظف���ني  �لفع���ال  و�لتدري���ب 
�ن�سمو� موؤخر�ً لألبا من �أجل حتقيق �لنجاح 

يف مرحلة ت�سغيل خط �ل�سهر �ل�ساد�س.

�لقاهرة -رويرتز: قال رئي�س �لوزر�ء 
�مل����رشي، م�سطف���ى مدب���ويل، �أم����س �إن 
�إجمايل �لدي���ن �خلارجي للبالد بلغ 92.64 
ملي���ار دولر يف نهاي���ة يوني���و �ملا�س���ي 

بزيادة 17.2 % على �أ�سا�س �سنوي.
بل���غ  مل����رش  �خلارج���ي  �لدي���ن  وكان 
79.02 مليار دولر يف نهاية يونيو 2017 
و�رتف���ع �إلى 88.2 ملي���ار يف نهاية مار�س 
2018.وباع���ت م����رش يف �أبري���ل �سن���د�ت 
دولية مبلي���اري يورو على �رشيحتني لأجل 
 %  4.75 بعائ���د  �سن���ة  و12  �سن���و�ت   8
و5.625 % عل���ى �لرتتي���ب و�سط تغطية 

قوية للطرح.
وقال���ت رئي�س ق�س���م �لبحوث يف بنك 
�ل�ستثمار فارو�س، ر�سوى �ل�سويفي، �إن 
�لزي���ادة يف ر�سيد �لدي���ن �خلارجي مل�رش 
”عادي���ة و�ستنخف�س مع مرور �لوقت... ل 
بد �أن تكون �لزيادة �أبطاأ من معدل زيادة 

�لناجت �ملحلي“.

وبلغ���ت ن�سب���ة �لدي���ن �خلارج���ي �إلى 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل 37.2 % يف نهاية 
بزي���ادة   2017-2018 �ملالي���ة  �ل�سن���ة 
% يف نهاي���ة �لرب���ع   36.8 طفيف���ة م���ن 
�لثالث منها ح�سبما ذكر مدبويل يف مقابلة 

مع �سحيفة “�لوطن” �مل�رشية.
وتبد�أ �ل�سنة �ملالي���ة �مل�رشية يف �أول 
يولي���و وتنته���ي يف 30 يونيو م���ن �لعام 
�لتايل. وقالت حملل���ة �لقت�ساد �مل�رشي، 
ريه���ام �لد�سوق���ي ”ن�سب���ة �لدي���ون �إلى 
�لن���اجت �ملحل���ي �لإجم���ايل مرتفع���ة �إل���ى 
حد م���ا... يجب �أن نعم���ل على خف�س تلك 
�لن�سب���ة يف �أق���رب وق���ت ممك���ن حت���ى ل 
تكون عبئا على �لحتياطي �لنقدي وعلى 
�مل���و�رد �خلارجي���ة مل����رش“. وبل���غ �سايف 
�لحتياطي���ات �لأجنبية مل����رش 44.4 مليار 
ت�سهي���الت  �أغ�سط����س.  نهاي���ة  يف  دولر 
متو�سط���ة وطويلة �لأج���ل و 12.28 مليار 

دولر مديونية ق�سرية �لأجل.

• �لزياين جمتمعا بالرئي�س �لتنفيذي لغرفة �لتجارة �لأمريكية	

• ح�سان جر�ر	

• عدنان يو�سف	
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إعالن بحل وتصفية شركة

الشخص  )شركة  ش.ش.و  املتكاملة  الشحن  خدمات  شركة  مالك  قرار  على  بناء 
الواحد سجل جتاري رقم 69389 فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة/ 

أنيسة حسن جعفر عباس احلواج مصفيا للشركة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
 )+973(39666991

anisa.h.alhawaj@gmail.com

احملل  النعيمي بطلب  حتويل  امان  السيد عيسى عبداهلل جوهر  إلينا  تقدم 

التجاري التالي: الى السيدة/ مرمي جوهر امان النعيمي

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

9/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-125370( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

102807-1

االسم التجاري

مقاوالت عيسى عبداهلل النعيمي

نوع النشاط

تشييد املباني

القيد: 73522-12 - التاريخ: 5/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-125993( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

إليها   تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد / حبيب احمد حبيب احمد سلمان املالك الهادي تاور النظمة العوازل 

حتويل  يطلب   12-73522 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية  )مؤسسة 

مؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد، برأسمال وقدره 1٫500 

احمد  احمد حبيب  السيد حبيب  من  مملوكة  لتصبح  بحريني  دينار 

سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة اآلنسة األنيقة ذ.م.م 
سجل جتاري رقم 111803-1

بناء على قرار الشركاء في شركة اآلنسة األنيقة ذ.م.م. املسجلة مبوجب القيد رقم 
1-111803، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة/ سالمة علي محمد املطاوعه 

مصفيا للشركة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: سالمة علي محمد املطاوعه

 )+973(36995547
onyx_one@hotmail.com

5/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة يونيفير سال هوليديز إلدارة االعمال ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-87783 

بناء على قرار الشركاء في شركة يونيفير سال هوليديز إلدارة االعمال ذ.م.م، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 87783-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/ محمد نعيم 

قاسم مصفيا للشركة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
MUHAMMAD NAEEM QASIM :عنوان املصفي

 )+973(33009072
Naeem@tdonlines.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية 

البيت التايلندي مساج سبا وصالون ذ.م.م

بأنه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم لها السيد/ ابراهيم علي عبداهلل عيسى، والسيد/

التايلندي  البيت  لـ  القانونيان  NONGLUK MEGARGAS, املصفيان 
طالبني  رقم1-115259،  القيد  مبوجب  ذ.م.م،  وصالون  سبا  مساج 
اختيارية وشطبها  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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150 متطرًفا اإ�رسائيلًيا على راأ�شهم وزير يقتحمون االأق�شى

اقتح���م اأكرث من 150 متطرًفا اإ�رسائيلًيا، على راأ�شه���م اأوري اأريئيل، وزير الزراعة، باحات امل�شجد 
االأق�شى يف القد�س، �شباح اأم�س االأحد. وقال م�شوؤول االإعالم يف دائرة االأوقاف االأ�شالمية )تابعة للحكومة 
االأردني���ة(، فرا����س الدب����س يف بيان مقت�ش���ب، اإن “اأكرث م���ن 150 متطرًفا اقتحم���وا امل�شجد االأق�شى 

املبارك حتى االآن، ووجود وزير الزراعة االإ�رسائيلي اأوري اأريئيل مع اإحدى املجموعات املقتحمة”.
واأ�شار الدب�س اإلى اأن امل�شتوطنني اقتحموا امل�شجد على �شكل جمموعات بحرا�شة ال�رسطة.

ويف �شي���اق اآخر، اأ�شار الدب����س اإلى اأّن القوات االإ�رسائيلية اخلا�شة، اعتقلت موظف االإعمار يف دائرة 
اأوقاف القد�س، رائد زغري، اأثناء عمله يف باحات االأق�شى. ويف العامنينْ االأخريين كّثف امل�شتوطنون من 
اقتحاماتهم للم�شجد االأق�ش���ى. وتتزامن االقتحامات مع قيود تفر�شها ال�رسطة االإ�رسائيلية على حرا�س 
امل�شج���د، وموظف���ي دائرة االأوق���اف، وامل�شلني يف امل�شج���د. اإلى ذلك، تويف �ش���اب فل�شطيني، اأم�س، 

متاأثراً باإ�شابته على حدود غزة بر�شا�س جي�س االحتالل االإ�رسائيلي.
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الكويت ـ أ ف ب:

كابول ـ اف ب:

موسكو ـ رويترز:

جوبا ـ رويترز:

يجتمع ق���ادة جيو�س دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي الي���وم االثنني يف 
الكويت، قب���ل اجتماع مق���رر االأربعاء 
م���ع م�شوؤولني ع�شكري���ني اأمريكيني 
وم�رسيني واأردني���ني، بح�شب ما اأعلن 
م�ش���وؤول يف وزارة الدف���اع الكويتي���ة 
اأم����س االأح���د. وينعقد اجتم���اع اليوم 
يف اإط���ار ال���دورة 15 الأعم���ال “اللجنة 
الع�شكري���ة العلي���ا اخلليجي���ة” الت���ي 
ت�شم ق���ادة جيو�س اخللي���ج. ويهدف 
دول  جيو����س  ق���ادة  ب���ني  االجتم���اع 
اخللي���ج وق���ادة ع�شكري���ني يف م����رس 
اإل���ى  املتح���دة  والوالي���ات  واالأردن 
“تعزيز التع���اون وحتقيق املزيد من 
التكامل الع�شكري امل�شرتك”، بح�شب 
م�شوؤول كويتي.ونهاية يوليو املا�شي، 
اأك���د نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد 
اجل���ار اهلل اأن ب���الده تدر����س مقرتحات 
اأمريكي���ة الإقامة حتال���ف ا�شرتاتيجي يف 
منطقة ال�رسق االأو�ش���ط بهدف الت�شدي 

للنفوذ االإيراين يف املنطقة.

قت���ل متم���ردون ما ال يق���ل عن 29 
م���ن قوات االأم���ن االأفغاني���ة يف هجمات 
منف�شلة، بينم���ا يحيي كثريون الذكرى 
ال�شنوية 17  ملقتل زعيم بارز مناه�س 
لطالب���ان. هاجم���ت حركة طالب���ان مقر 
مقاطعة غرب كابول، ما اأ�شفر عن مقتل 
10 م���ن عنا����رس ال�رسطة، بينه���م رئي�س 
مقاطع���ة واندلع���ت معرك���ة باالأ�شلح���ة 
الناري���ة، ح�شبم���ا اأفاد حكم���ت دوراين، 
املتحدث با�شم قائد �رسطة والية ميدان 
وردك. يف هج���وم منف�شل، قال م�شوؤول 
نقط���ة  هاجم���وا  م�شلح���ني  اإن  اأفغ���اين 
تفتي����س يف والية هريات غ���رب البالد، 
م���ا اأ�شفر ع���ن مقتل 9 من ق���وات االأمن 

االأفغانية واإ�شابة 6 اآخرين.
واأ�ش���اف جيالين فره���اد، املتحدث 
با�ش���م حاكم الوالي���ة، اإن الهجوم اأ�شعل 
معرك���ة باالأ�شلحة النارية قتل فيها نحو 

10 م�شلحني واأ�شيب 5.

املعار�ش���ة  زعي���م  موؤي���دو  نظ���م 
الرو�ش���ي امل�شج���ون األيك�ش���ي نافالني 
احتجاج���ات اأم�س االأح���د يف اأنحاء رو�شيا 
لالعرتا�س على خطط لرفع �شن التقاعد 
ال�رسط���ة  اإن  حقوقي���ة  جماع���ة  وقال���ت 
اعتقل���ت م���ا ال يق���ل ع���ن 153 حمتجا. 
ومتث���ل االحتجاج���ات حتدي���ا لل�شلطات 
التي كانت تاأم���ل اأن تكون هناك ن�شبة 
اإقبال عالية على انتخابات حملية جتري 
اأي�شا يوم االأحد رغم تزايد الغ�شب جراء 

اخلطوة املتعلقة ب�شن التقاعد.
وق���ال فريق نافالن���ي يف بيان قبل 
فالدمي���ري  الرئي����س  اإن  االحتجاج���ات 
”بوتني وحكومت���ه نهبوا ميزانية البالد 

خالل الثمانية ع�رس �شهرا املن�رسمة.
”ط���ول الوق���ت اأك���دوا لن���ا اأنه لن 
يك���ون هن���اك رف���ع ل�ش���ن التقاع���د يف 
اأي ح���ال م���ن االأح���وال. واالآن يرفعونه. 
ال�شلطات ال ت�شتمع لل�شعب وهذا يعني 

اأن الوقت حان للخروج لل�شوارع“.

ق���ال م�ش���وؤول اإن م���ا ال يق���ل 19 
جن���وب  يف  حتفه���م  لق���وا  �شخ�ش���ا 
ال�ش���ودان اأم�س االأح���د عندما �شقطت 
م���ن  ركاب���ا  تنق���ل  �شغ���رية  طائ���رة 

العا�شمة جوبا اإلى مدينة يريول.
وقال تابان اأبي���ل وزير االإعالم يف 
والية البحريات التي تتبعها يريول اإن 
الطائرة كانت تق���ل 22 �شخ�شا حني 
غادرت مطار جوبا الدويل يف ال�شباح.

”العدد  “روي���رتز” قائ���ال  واأبل���غ 
)القتلى( و�شل اإلى 19“، م�شيفا اأن 
مواطنا اأوغندي���ا واآخر اإثيوبيا من بني 
ال�شحاي���ا. وكان الوزي���ر قال يف وقت 
�شاب���ق اإن �شخ�ش���ني م���ا زاال يف عداد 
املفقودين. و�شقط���ت الطائرة قرب 
نهر، وقال �شاهد عيان يف وقت �شابق 

اإن اجلثث انت�شلت من املياه.

اجتماعات ع�شكرية 
تنطلق اليوم يف الكويت

29 قتيال يف هجمات 
منف�شلة باأفغان�شتان

اعتقال اأكرث من 150 
حمتجا يف رو�شيا

19 قتيال يف �سقوط 
طائرة بجنوب ال�شودان

هدوء حذر يف �لب�رصة بعد “�أ�ضبوع نار وغ�ضب”

جتدد غار�ت رو�ضيا و�لنظام على �إدلب... و�لنزوح م�ضتمر

تعزيزات اأمنية مكثفة مقابل رفع حظر التجول

واأك���دت الوكال���ة اأن عنا����رس ق���وات االأم���ن 
امللثم���ني دخل���وا املدينة، بعد اإع���الن “احل�شد 
ال�شعبي” عن نيته التعامل مع من يريد “االإ�شاءة 

للمحافظة و�شعبها كاأنهم دواع�س”.
واأقام���ت تل���ك الق���وات حواج���ز يف املدينة 
ودخلت مركزها بعربات م���زودة باالأ�شلحة، كما 

انت�رست يف مفرتقات الطرق الرئي�شية.
ونقل���ت الوكال���ة ع���ن نا�شط حمل���ي نقيب 
اللعيب���ي قول���ه اإن منظم���ي املظاه���رات قرروا 
تعليقه���ا لتف���ادي اإراق���ة الدماء، بع���د تلقيهم 
تهديدات بالقتل من االأفراد امل�شلحني ال�شيعة 
املدعوم���ني اإيراني���ا والذين اتهم���وا املحتجني 

بالتعاون مع الواليات املتحدة.
ب���اأن  النا�ش���ط  تعه���د  نف�ش���ه،  الوق���ت  يف 
ول���ن  مظاهراته���م  �شي�شتاأنف���ون  املحتج���ني 

يرتاجعوا عن مطالبهم.
وجاء ذلك يف وقت ت�شتمر فيه اأزمة �شيا�شية 
يف الب���الد التي ال ت���زال م���ن دون احلكومة منذ 
االنتخاب���ات النيابي���ة التي اأجريت قب���ل نحو 4 

اأ�شهر.
 و�شه���دت الب����رسة يف االأ�شب���وع املا�ش���ي 
ت�شعي���دا ملحوظا م���ن حدة التوت���ر على خلفية 
خروج التظاهرات الغا�شبة احتجاجا على انهيار 
البنى التحتية، ما ترك ال�شكان من دون الطاقة 
الكهربائية واملياه النظيفة ال�شاحلة لل�رسب، يف 
ح���رارة ال�شيف التي تبلغ هناك اأحيانا 50 درجة 

فوق ال�شفر.

• تعزيزات اأمنية يف الب�رسة	

اأفادت وكالة “اأ�صو�صيتد بر�س” باأن حالة من الهدوء ت�صود اأم�س مدينة الب�صرة جنوب العراق 

بعد اأ�شبوع من املظاهرات الغا�شبة احتجاجا على �شوء اخلدمات املعي�شية والتي خلفت 15 قتيال 

على الأقل. وذكرت الوكالة اأن قوات الأمن التي ا�شُتقدمت اإىل املنطقة من بغداد عززت وحدات 

ال�شرطة املحلية، قبل يوم من رفع حظر التجول الذي فر�ض على املدينة. وا�شتاأنفت املوؤ�ش�شات 

اإزال��ة خملفات ال�شتباكات بني قوات  احلكومية واأ�شواق املدينة عملها، كما يعمل املوظفون على 

الأمن واملتظاهرين يف ال�شوارع بعد ليلة هادئة.

طال���ب م�شاع���د الرئي����س االإي���راين ورئي����س 
منظم���ة حماي���ة البيئ���ة عي�ش���ى كالن���رتي بك�شف 
م�شري اأكرث من 12 نا�شطاً اأوقفوا العام املا�شي، 

بح�شب ما اأوردت وكالة االأنباء الر�شمية “اإرنا”.
ونقل���ت “اإرنا” ع���ن كالن���رتي، م�شاعد ح�شن 
روح���اين، قوله “نحن ال نطال���ب باالإفراج عنهم اأو 
باإعدامه���م، نحن نطالب فق���ط بك�شف م�شريهم. 

هذا جزء من حقوقهم كمواطنني”.
اأن  م���ن املفرت����س  “كان  وتاب���ع كالن���رتي 
يح�ش���ل ذلك اأواخ���ر ال�شيف لك���ن حماكمتهم مل 

تبداأ بعد”.
ويف يناير اأوقفت اإيران 12 نا�شطاً بيئياً على 
االأقل بتهم التج�ش�س ل�شال���ح اأجهزة ا�شتخبارات 
اأجنبية، يف ق�شية بقيت تفا�شيلها طي الكتمان.

وبني املوقوفني رئي�س منظمة تراث احلياة 
الربية الفار�شي���ة كاوو�س �شيد اإمامي )63 عاماً( 
الذي تفيد تقارير باأنه انتحر يف ال�شجن يف فرباير، 

بعد اأ�شبوعني من توقيفه.
واأ�شدر الق�ش���اء قرارات اتهامية بحق خم�شة 

من املوقوفني، بح�شب االإعالم الر�شمي االإيراين، 
من دون حتديد موعد لبدء املحاكمة.

وا�شت�شهد كالنرتي باإعالن وزير اال�شتخبارات 
اأن “هوؤالء الن�شطاء لي�شوا جوا�شي�س، واإن الوزارة 
هي ال�شلط���ة الر�شمية الوحي���دة املخولة البت يف 

تهم التج�ش�س”.

ويف ماي���و اأعل���ن النائ���ب االإ�شالح���ي حممود 
�شادق���ي ع���رب “توي���رت” اأن وزارة اال�شتخب���ارات 
مل تع���رث عل���ى اأي دليل ب���اأن الن�شط���اء البيئيني 

جوا�شي�س
. لكن الق�شاء االإي���راين ين�ّشب نف�شه �شلطة 
وحيدة خمولة النظر يف ق�شايا التج�ش�س وقد وجه 

حتذيرا لبقية االأجهزة ب�رسورة عدم التدخل.

مساعد روحاني يثير قضية 12 ناشطا أخفتهم إيران

اإي����ران تق���ر ب�“�ش��رب����ة اجلمع��ة” ف��ي الع�راق

االإي����راين  الث����وري  احلر�����س  اأعل����ن 
م�شوؤوليت����ه ع����ن هج����وم �شاروخي على 
مقاتلني اأكراد يف العراق، وفق ما ذكرت 
وكال����ة وكالة “فار�����س” االإيرانية، اأم�س. 
وقال احلر�س الثوري، اإنه قتل 6 اأع�شاء 

بجماعة كردي����ة م�شلحة اتهمها بال�شلوع 
يف هج����وم يف يوليو عل����ى موقع حدودي 

اإيراين. 
واأ�ش����اف احلر�����س الث����وري يف بيان 
اأن ال�شت����ة كان����وا �شم����ن جمموع����ة م����ن 
املقاتل����ني الذي����ن ينتم����ون اإل����ى حزب 
احلي����اة احل����رة لكرد�شتان، وزع����م اأنهم 

هاجم����وا املوقع على احل����دود مع العراق 
يف 20 يولي����و، مما اأ�شفر ع����ن مقتل 10 

من اأفراد احلر�س.
وح����زب احلي����اة احل����رة لكرد�شت����ان 
“جماعة حمظورة” ت�شعى للحكم الذاتي 
الأكراد اإيران، ولها �شالت بحزب العمال 

الكرد�شتاين امل�شلح يف تركيا.

طهران ـ أ ف ب:

بغداد ـ اب:

القدس المحتلة ـ األناضول:

طهران ـ رويترز:

• عي�شى كالنرتي	

خامنئي يحّث اجلي�س على 
زيادة قدرته “لرتهيب العدو”

للمر�ش���د  الر�شم���ي  املوق���ع  ق���ال 
االأعل���ى االإي���راين اآية اهلل عل���ي خامنئي، 
اأم����س االأح���د، اإن املر�ش���د االإي���راين حَثّ 
الق���وات امل�شلح���ة على زي���ادة قدراتها 
“لرتهيب” االأعداء.ونقل عنه املوقع، يف 
مرا�س���م تخريج دفعة جدي���دة من �سباط 
اجلامعات الع�شكرية: ”لتعززوا قدراتكم 
قدر امل�شتطاع؛ الأن قوتكم ترهب العدو 

وترغمه على الرتاجع”. 
وكان الرئي����س االأمريك���ي، دونال���د 
ترام���ب، ان�شح���ب م���ن االتف���اق النووي 
ال���ذي وقعت���ه اإيران مع الق���وى العاملية 
الع���ام 2015 بهدف كبح قدرات طهران 
النووي���ة، مقابل رفع بع����س العقوبات. 
واأم���ر ترامب باإع���ادة فر����س العقوبات 
االأمريكية الت���ي كانت معلقة متا�شياً مع 

االتفاق.

دبي ـ رويترز:

الغارات  االأح���د،  اأم����س  جتددت، 
عل���ى حمافظة اإدل���ب يف �شمال غربي 
�شوري���ا وجي���وب حماذي���ة لها حتت 
بع���د  معار�ش���ة،  ف�شائ���ل  �شيط���رة 
توقفه���ا ل�شاع���ات، وف���ق م���ا اأف���اد 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
وق���ال مدير املر�ش���د، رامي عبد 
الرحم���ن، لوكال���ة فران����س بر����س اإن 
“الط���ريان املروح���ي التاب���ع لقوات 
النظ���ام األق���ى نح���و �شت���ني برمي���ال 

متفجرا على بل���دة الهبيط وحميطها 
يف ري���ف اإدل���ب اجلنوبي، م���ا ت�شبب 
مبقتل طفلة واإ�شابة �شتة اأ�شخا�س”.
و�شن���ت طائ���رات رو�شي���ة وفق 
املر�ش���د “اأكرث من 10 غ���ارات على 
بل���دة اللطامنة يف ريف حماة ال�شمايل 
الغرب���ي” املجاور الإدلب، ا�شتهدفت 
ب�شكل خا�س مقرات تابعة للف�شائل.
واأدت الغ���ارات كذلك اإلى خروج 
م�شت�شف���ى يف اللطامنة م���ن اخلدمة، 
غداة ت����رسر م�شت�شفى اآخر ال�شبت يف 

بلدة حا�س يف ريف اإدلب اجلنوبي.
بع���د  الق�ش���ف  جت���دد  وياأت���ي 
توقفه منذ ع����رس ال�شبت، بعد غارات 
رو�شي���ة هي االأعنف من���ذ بدء دم�شق 
م���ع حليفتها مو�شك���و التلويح ب�شن 
هج���وم و�شيك على اإدل���ب واأجزاء من 
حمافظات جماورة لها، وفق املر�شد.
وف�ش���ل روؤ�ش���اء اإي���ران ورو�شيا 
وتركي���ا يف قم���ة عق���دت اجلمع���ة يف 
طهران يف جت���اوز خالفاتهم لتجنيب 

•اإدلب اخليار الع�شكري. غارات رو�شية عنيفة متهد الطريق ملعركة اإدلب	

عواصم ـ وكاالت:
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حدث����ت اأحداث كث����رة جدا يف 
الأيام املا�ضي����ة ول تزال الأحداث 
مت�ض����ي ب�ض����كل يجع����ل الإن�ض����ان 
الفل�ضطيني����ة  الق�ضي����ة  اأن  ي����رى 
اأ�ضبح����ت يف مو�ضع ال�ضتهتار من 
قب����ل الإدارة الأمركي����ة والحتالل 
الإ�رسائيل����ي، فل�ضان حال الوليات 
املتح����دة يف عه����د ترام����ب يق����ول 
للفل�ضطينيني والعرب هذا هو ما 
ميكنكم اأخذه ول �ض����يء اآخر، فاإما 
اأن تقبل����وا بالفت����ات املتبق����ي اأو 

فلتذهيوا اإلى اجلحيم!
ال�ضف����ارة الأمركي����ة مت نقلها 
واق����ع  اأم����ر  القد�����س خلل����ق  اإل����ى 
وجر الع����امل بالتدري����ج وامل�ضالح 
وال�ضغ����وط لك����ي يفع����ل مثلهم، 
فقانون الهوية اليهودية وحرمان 
الفل�ضطيني����ني م����ن ح����ق الع����ودة 

يجري طهيه يف الوقت احلايل.
احلقائ����ق التاريخي����ة وقواع����د 
القانون الدويل يتم ال�ضتهزاء بها 
فيما يخ�س احلقوق الفل�ضطينية، 
الالجئ����ني  غ����وث  وكال����ة  وحت����ى 
الأون����روا التابع����ة لالأم����م املتحدة 
الت����ي اأن�ضئت من اأج����ل امل�ضاعدة 
يف التخفي����ف من جرائ����م الحتالل 
الإ�رسائيل����ي ورعاي����ة �ضحاي����ا هذا 
الحتالل، حتى الأونروا قامت اإدارة 

ترامب بتخريبها.
مطلق����ة  مب�ضان����دة  اإ�رسائي����ل 
املتح����دة تعتق����د  الولي����ات  م����ن 
الق�ضي����ة  بت�ضفي����ة  تق����وم  اأنه����ا 
الفل�ضطيني����ة بالتدري����ج وبالأم����ر 
الواق����ع، لكن ه����ذا الفه����م القائم 
عل����ى ال�ضتقواء لن ينهي الق�ضية 
الذي تريده  الفل�ضطينية بال�ضكل 

اإ�رسائيل وت�ضعى اإليه.
فل�ضطين����ي  �ضع����ب  فهن����اك 
ه����و �ضع����ب اجلبارين كم����ا و�ضفه 
الزعي����م الراحل يا�����رس عرفات،هذا 
ال�ضع����ب ل����ن ي�ضل����م اأب����دا بالأم����ر 
الواق����ع ولن يتن����ازل ع����ن اأر�ضه، 
مهم����ا طال الحت����الل ومهما كانت 
الق����وة الغا�ضم����ة الت����ي يوجهه����ا 
�ضباب واأطفال فل�ضطني، فكم من 
المرباطوريات قام����ت على القوة 
اأرا�ض  عل����ى  الغا�ضم����ة و�ضيطرت 
و�ضع����وب ولكنه����ا هزم����ت وجرى 
عليه����ا م����ا ج����رى على غره����ا من 

انتهاء حتمي.
كل من يظن اأن الفل�ضطينيني 
�ضيقبل����ون بالأمر الواقع وير�ضون 
يط����ول  فق����د  خمط����ئ،  بالفت����ات 
وق����د  ال�����رساع  ويط����ول  الحت����الل 
حتك����م الظ����روف والتوازنات على 
املهزوم����ني باأ�ضي����اء معينة لفرتة 
من الزمن، لكن حتما �ضياأتي اليوم 

الذي تتغري فيه الأمور.

القضية الفلسطينية 
لن تنمحي

اأ�ض����اد �ضاحب اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف����ة عاهل الب����الد املفدى، ل����دى ا�ضتقبال 
جاللته رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية 
ال�ضيخ عبدالرحمن بن حمم����د بن را�ضد اآل خليفة 
ونائب الرئي�����س �ضماحة ال�ضي����خ عبداحل�ضني بن 
ال�ضيخ خلف اآل ع�ضفور واأع�ضاء املجل�س، بالدور 
ال����ذي يقوم ب����ه املجل�س يف ن�رس الفك����ر الإ�ضالمي 
وقيادته����ا  البحري����ن  مملك����ة  الت����زام  وترجم����ة 
ال�ضيا�ضي����ة وحكومتها الر�ضي����دة برعاية الأديان 
والعناي����ة مبب����ادئ الدي����ن الإ�ضالم����ي واحلف����اظ 
على قيم����ه ال�ضمحة التي توؤك����د وحدة امل�ضلمني 
والتقريب بني كل الأديان واملذاهب والثقافات 

والتعاي�س معها.
لقد حتمل املجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية 
واأع�ضاوؤه امل�ضوؤولية الوطني����ة ور�ضالته الدينية 
يف خدم����ة الدي����ن الإ�ضالمي واإعالء قيم����ه ال�ضامية 
و�ض����ون ثوابت����ه ومقد�ضاته بكل اأمان����ة واإخال�س 
ق����ولاً وفع����الاً من����ُذ تاأ�ضي�ض����ه حت����ى الآن، والعمل 

مب����ا ينف����ع البحرين ويحف����ظ اأمنه����ا وا�ضتقرارها 
و�ضالمة �ضعبها وامُلقيمني على اأر�ضها، مما جعل 
م����ن البحري����ن �ضاح����ة للتعاي�س ب����ني كل الأديان 
واملذاه����ب والثقافات. اإن ب�ضاط����ة النف�س التي 
يتمت����ع بها ُعلم����اء الدين امُلعتدل����ون يف البحرين 
����دق طويته����م وما ك�ضب����وه من نق����اء العلوم  و�ضِ
الديني����ة والفكري����ة والإن�ضاني����ة والِعلمية، توؤكد 
مدى حاجة املجتم����ع واأفراده اإليه����م، واأنهم اأداة 

تنويرية اأ�ضا�ضية للمجتمع.
اإن حاج����ة الأمة اإلى علماء الدي����ن امُلعتدلني 
كب����رة، فهم ي����وؤدون دوره����م بكل نزاه����ة ودقة 
واإتق����ان، ما ُيحق����ق الكثر من الفوائ����د لالإن�ضان 
واملجتم����ع، وُيعطر حي����اة الإن�ضان باأري����ج الِنعم، 
ا م����ع النا�س  ومي����الأ حيات����ه انتم����اءاً لب����الده، وتاآخياً

اأجمعني، وُينمي �ضلوك الإن�ضان. 
اأ�ضبح املجل�����س الأعلى لل�ض����وؤون الإ�ضالمية 
����ا يف حتقيق  ا ودينياً ا وطنياً من����ُذ تاأ�ضي�ض����ه �رسي����كاً
اأهداف الدولة وحكومته����ا الر�ضيدة و�ضعبها، من 

خالل عمله واأن�ضطة رئي�ضه واأع�ضائه التي اأثمرت 
الكثر م����ن النتائج الطيبة للكثر م����ن الق�ضايا 
الوطنية والدينية التي ات�ضمت بالعمق وال�ضمول، 
فعم����رت نتائجها العق����ول الإن�ضانية وحررتها من 
ال�ضائبات، وعم����رت دور العبادات، وذلك بف�ضل 
ما تولي����ه القيادة ال�ضيا�ضية م����ن رعاية واهتمام 
وعناية مببادئ الدين الإ�ضالمي، فاأ�ضبحت بالدنا 
جميل����ة يف التزامها بدينه����ا الإ�ضالم����ي، ُم�ضتقرة 
باأمنها املجتمعي، زاهية ب�ضعبها الأبي، واأ�ضبحت 
ا يف احت�ضانها ورعايتها كل الأديان  ا ُم�رسقاً منوذجاً

واملذاهب الأخرى. 
جل����ي  دور  والُعلم����اء  الدي����ن  لرج����ال  كان 
يف اإر�ض����اد النا�����س اإل����ى عم����ل اخل����ر، واللت����زام 
مب�ضرة الإ�ضالح الوطن����ي وما حتقق منها، وحث 
املواطن����ني على اللت����زام بالقوان����ني، والوقوف 
ا خل����ف قيادته����م ال�ضيا�ضي����ة، ونبذ  ����ا واح����داً �ضفاً
الف����وارق الدينية واملذهبية، واإزال����ة كل اأ�ضباب 

التفرقة والن�ضقاق.

عبدعلي الغسرة

والتطلع���ات  الآم���ال  تتحق���ق 
الوطني���ة يف تاريخ الأوطان وال�ضعوب 
ع���رب التوافق الوطني املنجز والفاعل 
يف اإح���داث التغي���ري اخل���اق، وهذا ما 
تعلمن���اه م���ن قيادة الب���الد، واإذا كان 
حديثن���ا الي���وم ع���ن الأج���واء املب�رسة 
بالكث���ري من التغي���ري نح���و الأف�ضل، 
ف���اأول م���ا نطم���ح اإلي���ه ه���و اأن تكون 
املنابر الدينية والإعالمية والجتماعية 
تعم���ل باإخال����س وم�ضوؤولي���ة ل�ضيانة 
ال�ضتقرار والتنمية وال�ضلم الجتماعي 
ف���ال  الوطن���ي،  الن�ضي���ج  و�ضيان���ة 
طائ���ل من الأف���كار املحبطة واملثرة 
لل�ضغائ���ن، والتي ينغلق اأ�ضحابها يف 
الأزمات وكاأنهم ل يعي�ضون اإل يف تلك 
الأجواء، لأن الكل يريد املحبة وال�ضالم 
والتالق���ي ب���ني اأبناء بيتن���ا البحريني 

الأ�ضيل.
واأعي���د التذكر باأن م���ن الأ�ض�س 
والثواب���ت البحريني���ة الأ�ضيل���ة التي 
توؤك���د عليها القي���ادة احلكيمة يف كل 
منا�ضبة وحمفل، ن����رس وتر�ضيخ مبادئ 
والت�ضام���ح  والعت���دال  الو�ضطي���ة 
وب���ث روح التاآخ���ي الوطني الذي يعد 
م���ن العالم���ات الأ�ضيل���ة يف املجتمع 
البحرين���ي منذ الق���دم، والبحرين وهلل 
احلم���د، فيها م���ن اأبنائه���ا املثقفني 
والإعالمي���ني واملوؤلف���ني واملفكرين 
وعلم���اء الدي���ن واخلطب���اء مم���ن لهم 
ر�ضيد وطني بحرين���ي ا�ضتهر بالبناء 
والنه�ضة وخدمة الوطن، وهي قادرة 
عل���ى ت�ضكي���ل م�ض���ار جدي���د لل�رساكة 
املجتمعية، باملجال����س الأهلية وعقد 
اللق���اءات وال�ضت�ضاف���ات فيه���ا مع 
والأندي���ة  والعوائ���ل  ال�ضخ�ضي���ات 
منظم���ات  وخمتل���ف  واجلمعي���ات 

املجتمع املدين.
نحتاج اليوم لإزالة كل املعوقات 
اإكم���ال  تعرق���ل  الت���ي  وامل�ضبب���ات 
م�ضرتن���ا، وهذا يتطلب �رسورة العمل 
على تلطيف الأجواء وتقوية العالقات 
ب���ني املواطن���ني م���ن كل املناط���ق، 
م���ن  امل�ضرتك���ة  اللق���اءات  وتنظي���م 
خ���الل الربامج الإعالمي���ة والجتماعية 
الجتماعي���ة  بالق�ضاي���ا  املت�ضل���ة 
والت�ض���دي  احلا����رسة،  والوطني���ة 
ملظاه���ر اخل���الف والفتن���ة املوؤث���رة 
على ال�ضل���م الجتماع���ي، وكذلك ن�رس 
ثقاف���ة احل���وار وتقبل الآخ���ر، واإ�رساك 
ال�ضخ�ضي���ات واملوؤ�ض�ض���ات الأهلي���ة 
الثقافي���ة  مقرتحاته���ا  لتق���دمي 
والجتماعي���ة بحي���ث يت���م تنفيذه���ا 
واملراك���ز  املجال����س  م���ع  بالتع���اون 
الجتماعية واجلمعي���ات واملحافظات 
واملجال�س البلدية والأندية الريا�ضية 
وال�ضتعانة بعلم���اء الدين املعتدلني 

من الطائفتني.
م���ن الأهمي���ة مب���كان تثبيت دور 
املجتمع من خالل م�ضاركة كل الفئات 
القي���ادة يف  م���ن توجه���ات  اً  انطالق���ا
التوا�ض���ل مع الأه���ايل، وتقوية اأوا�رس 
اً  العالق���ة بحي���ث ت�ضب���ح �ض���دااً منيعا
حلماي���ة الن�ضي���ج الوطن���ي، وكذل���ك 
امل���دين  املجتم���ع  منظم���ات  اإ����رساك 
ل�ضيما قط���اع اجلمعي���ات ال�ضيا�ضية 
الفاعل���ة واملوؤث���رة يف املجتم���ع، ول 
نن�ض���ى دور القط���اع ال�ضباب���ي، فمن 
�ضبابية  ا�ضتقطاب جمموع���ات  املهم 
خمتلف���ة، وفت���ح املج���ال له���م م���ن 
خ���الل موؤ�ض�ضاتهم وبدع���م من الدولة 
لي�ضهموا بروحه���م ال�ضبابية الواعدة، 
فهم عماد الوطن، وامل�ضتقبل يعتمد 
عل���ى �ضواعده���م، ومنهم م���ن ميتلك 
اأفكاراًا ميك���ن �ضياغتها كربامج عمل 
و�ضيا�ض���ات منطلق���ة م���ن التخطي���ط 
املدرو�س مبنه���ج علمي فاعل، وهذه 
الفئة املهمة، تتهي���اأ لها كل ال�ضبل، 
موق���ع  يف  الب���الد  قي���ادة  وت�ضعه���ا 
التطلع���ات والآم���ال مل�ضتقب���ل اأكرث 

ا. ازدهاراً

نحو الغد... تطلعات 
مشتركة للقيادة 

والشعب )2(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

هناك ق�ضي����ة فائقة الأهمي����ة، وهي ق�ضية 
الزدحام امل����روري املخيف يف كل �ضوارع مدينة 
عي�ض����ى الت����ي حتول����ت اإل����ى مث����ل يف الفو�ضى 
والختناقات املروري����ة، وهي ت�ضكل اليوم قلقا 
متزايدا ي����وؤرق املواطن يف ظل عدم وجود حلول 
علمي����ة للم�ضكلة، نحن ل نتح����دث عن �ضلوكيات 
خاطئة م����ن ال�ضائقني اأو اإ�ضغالت الطرق، لكننا 
نتح����دث عن �ض����وارع تغلق بالكام����ل بال�ضيارات 
وتوق����ف ال�ضيولة املرورية وهذا يرجع يف املقام 
اإل����ى �ض����وء التخطي����ط وانع����دام النظ����رة  الأول 

امل�ضتقبيلة.

�ضارع توبل����ي املمتد من مطع����م “جروبي” 
ولغاية م����اأمت مدينة عي�ضى تت����وزع على طرفيه 
الكث����ر م����ن املح����الت التجاري����ة، ويف م�ضاء يوم 
ال�ضب����ت توقفت احلركة املروري����ة فيه بالكامل 
ب�ضب����ب ال�ضتع����داد للع����ام الدرا�ض����ي اجلدي����د، 
فم�ض����وار 10 دقائ����ق حت����ول اإلى �ضاع����ة، وعند 
البح����ث �ضنجد اأن لهذه امل�ضكل����ة الأزلية الكثر 
م����ن الأ�ضب����اب والأوجه، اأهمه����ا اأن ال�ضارع قدمي 
ومل يعد ي�ضتوعب الأعداد الهائلة من ال�ضيارات 
الت����ي تط����وف علي����ه يومي����ا، واأي�ض����ا ل يواكب 
احلرك����ة العمراني����ة وتو�ضع ال�ض����وق واملحالت، 

فف����ي بداية الثمانين����ات كان عدد املحالت على 
ه����ذا ال�ضارع ل يتعدى 10 ورمب����ا اأقل، اأما اليوم 
فالع����دد باملئات ناهيك عن املح����الت اجلديدة 
املزمع افتتاحها قريبا، كما اأن الفتحات والطرق 
الفرعي����ة املمت����دة عل����ى ه����ذا ال�ض����ارع �ضيق����ة 
ج����دا وتتكد�س فيه����ا �ضي����ارات القاطنني وهذا 
ي�ضبب م�ضكلة ثانية اأي�ض����ا، لالأهايل والقاطنني 

وال�ضائقني كذلك.
اأح����د املواطن����ني الذي����ن ي�ضكن����ون يف اأحد 
الطرق الفرعية ق����ال يل... بيتنا مال�ضق ملطعم 
ول����ك اأن تتخي����ل معاناتنا م����ع توق����ف �ضيارات 

الزبائ����ن اأمام املطعم كل ي����وم، فاملدخل �ضيق 
ج����دا واأي����ة �ضي����ارة تق����ف اأم����ام املطع����م تغلق 
الطري����ق بالكامل، ل نعرف م����اذا نفعل ول كيف 
نت�رسف، يبدو اأننا �ضنعي�س طوال حياتنا مع هذه 
امل�ضكلة. كيف تريدون ما بني يف الثمانينات اأن 
يواكب تطور 2018؟ اأين هي الأفكار التي تخرج 
م����ن درا�ضات املهند�ضني واخل����رباء؟ لكل �ضيء 
عمر افرتا�ضي، يف ال�ضاب����ق منط واجتاه، واليوم 
من����ط واجتاه جدي����د، لكن يب����دو اأن املهند�ضني 
عندن����ا يري����دون من �ضوارعن����ا البق����اء على قيد 

احلياة اإلى اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها.

“شوارعنا”... كيف تريدون ما بني
في الثمانينات أن يواكب تطور 2018

ال�ضدي���دة  التوجيه���ات  كان���ت  لطامل���ا 
ال�ض���ادرة ع���ن �ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي الأمر 
خليف���ة ب���ن �ضلم���ان اآل خليف���ة رئي����س الوزراء 
املوقر �رسيحة باأن الأولوية يف التوظيف من حق 
املواطن البحرينّي، بي���د اأّن اإح�ضائيات �ضادرة 
حديثا ك�ضفت اأّن العمالة الأجنبية ت�ضتحوذ على 
73 % م���ن وظائف اجلامعي���ني البحرينيني يف 
�ض���وق العمل، التفا�ضي���ل املعلنة كانت مذهلة 
اإذ بل���غ اإجم���ايل املوظف���ني الأجانب م���ن حملة 
ال�ضه���ادات اجلامعي���ة يف القط���اع اخلا����س 52 
األفااً و414 موظفا اأجنبيا، مقابل 20 األفا و354 
جامعي���ا يف القطاع اخلا�س، اأي اأّن هناك 46 األفا 

و801 موظف اأجنبّي.
للتذك���ري فق���ط، الوظائ���ف الت���ي ي�ضغلها 
ه���وؤلء الأجانب لي�ض���ت كما يتب���ادر اإلى الذهن 
باأنها تخ�ض�ضات نادرة ول ميكن لأبناء البحرين 
القي���ام بها، لكن الواقع يوؤك���د اأّن هناك الآلف 

م���ن العاطلني ميك���ن اإحاللهم فيه���ا، الت�ضاوؤل 
امل����رسوع هنا ملاذا اللجوء اإل���ى تف�ضيل العمالة 
الأجنبي���ة؟ والإجاب���ة باخت�ضار �ضدي���د كما اأ�ضار 
اإليه���ا وكي���ل وزارة العمل، اأغلبي���ة املهيمنني 
عل���ى وظائف امل���وارد الب�رسية هم م���ن الأجانب 
بن�ضبة تفوق ال�ضبعني يف املئة، واحلقيقة التي 
لي�ض���ت غائبة ع���ن اأي اأحد اأّنه م���ا كان لأي مدير 
يف اأية من�ض���اأة اأو موؤ�ض�ضة يف القطاع اخلا�س اأن 
يف�ض���ل الأجنبّي من بني جن�ضه ل���ول اأّن الرقابة 

مفقودة متاما عن هذا القطاع.
ويف رده عل���ى اأحد الن���واب اأّكد وزير العمل 
اأّن الآلي���ة حلل مع�ضلة البطال���ة اإدماج الباحثني 
ع���ن عم���ل يف الربام���ج التدريبي���ة، واأّن الأبواب 
مفتوح���ة اأم���ام كل بحرين���ي باح���ث ع���ن عم���ل 
للت�ضجيل يف الربامج التدريبية املطروحة، لكن 
لي�ضمح لنا الوزير بالق���ول اإّن اأغلبية اخلريجني 
من ذوي املوؤه���الت وفئة منهم متتلك خربة يف 

تخ�ض�ض���ات مطلوبة يف �ضوق العمل كاملحا�ضبة 
على �ضبي���ل املثال، ولاأ�ض���ف ي�ضغلها الأجانب 
يف املئ���ات م���ن املوؤ�ض�ضات و����رسكات ال�رسافة 

والبنوك وغرها. 
املطلوب اأمام مع�ضلة بحجم البطالة العمل 
عل���ى اإح���الل الكف���اءات البحريني���ة يف وظائ���ف 
ي�ضيطر عليها اأجانب، واإذا كان ت�ضفر البطالة 
“م�ضتحي���ال ب�ضب���ب ازدي���اد اأع���داد اخلريج���ني 
العائ���د لطبيع���ة الرتكيب���ة ال�ضكاني���ة )فت���وة 
ال�ضكان(” طبقا لت�رسي���ح الوزير �ضخ�ضيا، واإذا 
كان���ت الوزارة جادة يف حل م�ضاأل���ة البطالة فاإّن 
احلل بب�ضاط���ة يتطلب ق���رارا باقت�ضار وظائف 
حمددة على البحرينيني كما فعلت دول خليجية 
�ضقيق���ة كاململك���ة العربية ال�ضعودي���ة ودولة 
الإم���ارات العربية املتحدة، حي���ث متكنت هذه 
ال���دول من ا�ضتيع���اب واإحالل اأع���داد كبرة من 

اخلريجني يف وظائف كان ي�ضغلها اأجانب.

توجيهات سمو رئيس 
الوزراء بشأن البطالة

دور رجال الدين 
في المجتمع

عادل عيسى 
المرزوق

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

sm.adnan56محمد المحفوظ
@hotmail.com

    ومضة قلم
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شهدت انطالقة دوري الشباب لكرة السلة إقامة مباريات قوية ومثرية للغاية، أسفرت عن أربع انتصارات لسامهيج واالتحاد واألهيل والحالة، فيام غاب 
فريقا املحرق واملنامة عن الجولة األوىل.

فعىل صالة نادي سرتة، انترص سامهيج عىل النجمة بنتيجة 52-67، وبصعوبة بالغة فاز االتحاد عىل سرتة صاحب األرض 55-57، ويف صالة نادي الحالة 
فاز األهيل بنتيجة كبرية عىل البحرين 44-79 وتغلب الحالة عىل مدينة عيىس 58-72. وستقام الجولة الثانية لدوري الشباب السبت )29 سبتمرب( 

وسيلعب فيها سامهيج مع االتحاد، مدينة عيىس واألهيل، سرتة واملحرق، النجمة مع الحالة والبحرين مع املنامة. وتواصلت مباريات دوري الرباعم 
السالوي بإقامة 6 مباريات يف الجولة الثالثة، إذ فاز سامهيج عىل الحالة 38-43، األهيل عىل سرتة 33-57، املحرق عىل االتحاد 13-52، املنامة )أ( عىل 

مدينة عيىس 14-44، املنامة )ب( عىل البحرين 14-72 والنويدرات عىل الرفاع 26-34. وستقام مباريات الجولة الرابعة يوم السبت 6 أكتوبر املقبل، إذ 
سيلعب املحرق وسرتة، النويدرات ومدينة عيىس، األهيل والحالة، االتحاد مع البحرين، سامهيج والرفاع واملنامة )ب( مع املنامة )أ(. وُتقام اليوم )االثنني( 

مباراة واحدة يف دوري الناشئني لكرة السلة ضمن الجولة الثانية، إذ سيلعب االتحاد مع األهيل عىل صالة نادي سرتة الساعة 5 عرصاً.

انطالقة قوية لدوري شباب السلة بـ4 مباريات

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

يواصل منتخبنا الوطني األول لكرة الس��لة 
اس��تعدادا  الج��ادة؛  املحلي��ة  تحضريات��ه 
للمش��اركة يف املرحلة الثانية من تصفيات 
ستس��تضيفها  الت��ي   ،2021 آس��يا  كأس 
الف��رتة م��ن 11 حت��ى 15  البحري��ن يف 
سبتمرب الجاري، مبشاركة 5 منتخبات، هي 
السعودية، فلسطني، بنغالديش، سرييالنكا، 

إىل جانب منتخبنا الوطني.
وس��يخوض منتخبن��ا عند الس��اعة الثانية 
عرشة من صباح الي��وم تدريبه قبل األخري 

عىل صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
وس��ريكز الجه��از الفني ملنتخبن��ا الوطني 
بقيادة املدرب الوطني سلامن رمضان خالل 
التحض��ريات األخ��رية عىل رف��ع الجهوزية 
الفني��ة لخ��وض املب��اراة االفتتاحي��ة أمام 

املنتخب السريالنيك يف اليوم االفتتاحي.
وس��يختتم منتخبن��ا تحضريات��ه ي��وم غٍد 
)الثالث��اء(، بتدري��ب صباح��ي واحد عند 
الس��اعة العارشة صباحا وسيس��تمر زهاء 

الساعة الواحدة، عىل صالة نادي املحرق.

معسكر القاهرة

ويف إطار اس��تعداداته الجادة للمنافسات، 
خاض منتخبنا معس��كرًا ناجًح��ا بعاصمة 
جمهورية مرص العربي��ة – القاهرة، نهاية 
ش��هر أغس��طس امل��ايض واس��تمر لبداية 

سبتمرب الجاري.
واش��تمل برنامج املعس��كر عىل تدريبات 
صباحية ومس��ائية ركز فيها الجهاز الفني 
بقي��ادة امل��درب رمضان ع��ىل التدريبات 
منتخبن��ا  وخ��اض  والفني��ة.  الخططي��ة 
الوطني لقاءات تحضريية يف فرتة املعسكر 
ش��هدت أداًء قوًيا وتألقا لالعبينا يف جميع 
املباريات التي س��عى م��ن خاللها املدرب 
رمضان لتطبيق الخطط الفنية يف الجانبني 
الدفاع��ي والهجوم��ي، إذ أعط��ى املدرب 
الفرصة لكل الالعبني يف املشاركة؛ من أجل 
كس��ب االحتكاك ولرفع مس��توى الجانب 
الفن��ي والب��دين. ويقود تدري��ب منتخبنا 
املدرب س��لامن رمضان ويس��اعده حسني 
قاهري وحس��ن ميك. وتضم قامئة منتخبنا 
14 العبا وهم: أحمد عزيز، حس��ني شاكر، 

محمد أمري، ميثم جميل، مصطفى حس��ني 
ومزمل أمري )املنامة(، بدر عبدالله جاسم، 
عيل أصغر وعيل شكرالله )املحرق(، هشام 
رسح��ان وصباح حس��ني )األهيل(، حس��ن 
قرايش )الحالة( محم��د بوعالي )النجمة( 

ومحمد كويد )الرفاع(.
وكان املنتخ��ب قد اجتاز بنج��اح املرحلة 
األوىل التي أقيمت ذهابا يف البحرين وإيابا 
يف اإلم��ارات، إذ ح��ل املنتخ��ب يف املركز 
األول أمام منتخبات الس��عودية واإلمارات 

وعامن.
وتأه��ل املنتخ��ب للمرحلة الثاني��ة التي 
ستش��هد مش��اركة منتخبن��ا الوطن��ي إىل 
جانب منتخب اململكة العربية السعودية 
ومنتخ��ب فلس��طني ومنتخب س��رييالنكا 

ومنتخب بنغالديش.

مشوار األحمر

سيفتتح منتخبنا الوطني مشواره باملرحلة 
الثانية من التصفيات اآلسيوية عرب مواجهة 
املنتخب السرييالنيك عند الساعة السابعة 
من مس��اء يوم غد الثالثاء، قبل أن يخضع 

للراحة يف اليوم التايل. 
وس��يلتقي منتخبنا يف ثاين لقاءاته مبنتخب 
بنغالدي��ش ي��وم الخمي��س، ثم س��يواجه 
شقيقه املنتخب الس��عودي الجمعة، عىل 
أن يختتم يف الي��وم التايل املرحلة مبواجهة 

املنتخب الفلسطيني.

اليوم اكتمال وصول 
المنتخبات

تس��تكمل الي��وم املنتخبات املش��اركة يف 
املرحل��ة الثاني��ة من التصفيات اآلس��يوية 
وصولها إىل مملك��ة البحرين، حيث وصل 
أم��س منتخ��ب بنغالديش ع��ىل دفعتني، 
كام وص��ل أيضا منتخ��ب اململكة العربية 
الس��عودية الذي بارش تدريباته استعدادا 
لخوض مباري��ات التصفيات ف��ور وصوله 
إىل البحرين، وأيض��ا وصل يف وقت متأخر 

منتخب فلسطني.

كام وصل أيضا إىل اململكة مسئولو وممثلو 
االتح��اد اآلس��يوي لك��رة الس��لة ومرشفو 
املباريات ومراقبوه��ا باإلضافة إىل الحكام 

الذين سيرشفون عىل تحكيم املباريات.
وم��ن املؤم��ل أن يكتم��ل وص��ول جميع 
املنتخبات املش��اركة يف التصفيات وجميع 
الوف��ود صب��اح الي��وم )االثن��ني( بوصول 

منتخب سرييالنكا.
وكان��ت لجنة االس��تقبال ق��د تواجدت يف 
مط��ار البحري��ن ال��دويل يف وق��ت مبكر 
قبل وص��ول املنتخب��ات به��دف الرتتيب 
واإلع��داد الس��تقبالهم، إذ بذل��ت جهودا 
كبريا يف اس��تقبال املنتخبات املش��اركة يف 

التصفيات وتسهيل كافة إجراءات دخولهم 
إىل اململك��ة، األمر الذي القى استحس��ان 

القامئني واملرشفني عىل تلك املنتخبات.

نظام المنافسات

س��تقام املرحل��ة الثاني��ة م��ن التصفيات 
اآلس��يوية بنظام التجمع، إذ تلعب بنظام 
دوري من دور واحد بني جميع املنتخبات 
الخمس��ة املش��اركة؛ إذ إن كل منتخ��ب 
س��يلعب 4 لق��اءات يف املنافس��ات، ويتم 
إع��الن الرتتي��ب النه��ايئ حس��ب النقاط 
التي جمعها كل فريق، ويف حالة تس��اوي 
أكرث م��ن فريق يف النقاط املكتس��بة، يتم 
االحت��كام للوائح املنظم��ة لذلك من قبل 
االتحاد الدويل للعبة. وس��يتأهل من هذه 
املرحلة 4 منتخب��ات لالنضامم إىل املرحلة 
الثالث��ة واألخرية من التصفيات املؤهلة إىل 

نهائيات كأس آسيا 2021.

االفتتاح بفلسطين 
وبنغالديش

وبنغالديش  فلس��طني  منتخب��ا  وس��يقص 
رشيط التصفيات، حينام يلتقيان يف الساعة 
الخامس��ة من مس��اء غد )الثالث��اء(، عىل 
صالة اتحاد كرة الس��لة بأم الحصم، وتليها 
يف الس��اعة السابعة مس��اًء مباراة منتخبنا 

الوطني مبنتخب سرييالنكا.

االجتماع الفني

يعق��د يف متام الس��ابعة من مس��اء اليوم 
بالتصفي��ات  الخ��اص  الفن��ي  االجت��امع 
اآلس��يوية بفن��دق “جول��دن توليب” بني 
االتحاد اآلسيوي وبحضور ممثيل املنتخبات 
املش��اركة يف التجمع اآلسيوي الذي ينطلق 

غدا )الثالثاء(. 
وس��يناقش االجت��امع اللوائ��ح الداخلي��ة 
للمنافس��ات، إذ ينص نظ��ام البطولة عىل 
تأهل 4 منتخبات آسيوية للمرحلة املقبلة، 
إضافة إىل آلية تس��جيل العبي املنتخبات، 
الالعب��ني يف  وإضاف��ة  التبدي��ل  وكيفي��ة 
كش��وفات املنتخبات يف فرتة املنافس��ات، 
إضافة إىل تحديد ألوان مالبس املنتخبات. 
وسيناقش املجتمعون أيضا األمور املتعلقة 
بج��دول املباري��ات ومواعيده��ا وأوقات 
دخول وخروج املنتخبات إىل أرضية الصالة 

لإلحامء قبل املباراة وبعدها.

“كلنا مع منتخبنا”

أطلق املرك��ز اإلعالمي التاب��ع التحاد كرة 
السلة حملة لدعم منتخبنا الوطني للرجال 
عىل مواقع التواصل االجتامعي، لتش��جيع 
وم��ؤازرة رج��ال األحم��ر، وتأكي��د تالحم 
الشارع الريايض خلف األحمر، الذي يحتاج 
إىل وقف��ة جامهريية كب��رية باملدرجات يف 
املباريات املقبلة التي س��يخوضها منتخبنا 

يف التصفيات اآلسيوية.
واعتم��د املرك��ز اإلعالمي وس��م “كلنا مع 
منتخبنا”؛ تعبريا عن أهمية املرحلة املقبلة 
للمنتخ��ب األول وس��عيا لحش��د الدع��م 
واملساندة لألحمر يف الرحلة الثانية لألحمر 

يف مشواره بالتصفيات.

الترحيب بالمنتخبات

البحريني لكرة الس��لة  ورح��ب االتح��اد 
بجمي��ع املنتخب��ات املش��اركة يف املرحلة 
الثانية من التصفيات اآلسيوية بلغاتهم من 
خالل مواقع التواصل االجتامعي الرس��مية 

التابعة لالتحاد.

أحمر السلة يرفع الجهوزية للتصفيات اآلسيوية
ي���واج���ه س��ي��ري��ان��ك��ا ف���ي ال��ل��ق��اء االف��ت��ت��اح��ي غ��دا

اليوم االجتماع الفني واكتمال وصول المنتخبات المشاركة
ف��ل��س��ط��ي��ن وب���ن���غ���ادي���ش ت���ق���ص���ان ش���ري���ط االف���ت���ت���اح
محمد الدرازي

من وصول منتخب بنغالديشمنتخبنا الوطني األول لكرة السلة

مدرب منتخبنا رمضان يضع اللمسات األخيرة

ش��دد رئيس اللجنة املنظم��ة العليا 
للمرحلة الثانية م��ن تصفيات كأس 
آسيا لكرة السلة للكبار الشيخ سلامن 
بن عبدالل��ه آل خليفة عىل األهمية 
الكربى املرتتبة عىل استضافة اململكة 
للبطول��ة باعتباره��ا وس��يلة للتميز 
البحريني الدائم يف تنظيم البطوالت 

الرياضية.
وأش��ار إىل أن البطولة تكرس مكانة 
مملك��ة البحرين ع��ىل خريطة كرة 
السلة اآلس��يوية وتؤكد ثقة االتحاد 
القاري يف مملكة البحرين وإمكانات 
اململك��ة العالية يف إخراج التصفيات 
بحل��ة تنظيمي��ة زاهي��ة عطفا عىل 
الخ��ربات الرتاكمي��ة الت��ي متتلكه��ا 
الك��وادر البحرينية جراء مش��اركتها 

يف تنظي��م العدي��د م��ن البطوالت 
الرياضية املختلفة.

جاء ذل��ك ل��دى ترؤس��ه لالجتامع 
العلي��ا  املنظم��ة  للجن��ة  الثال��ث 
للتصفيات الذي أقيم يف مقر االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
وستقام التصفيات يف مملكة البحرين 
الف��رتة 11 وحت��ى 15 س��بتمرب  يف 
الجاري مبش��اركة منتخ��ب البحرين 
الوطني األول ومنتخبات الس��عودية 

وفلسطني وبنغالديش وسرييالنكا.
ويف االجتامع، نقل الش��يخ س��لامن 
ب��ن عبد الله تحي��ات وتقدير رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس ب��ن عيل ب��ن خليفة 
آل خليف��ة ع��ىل الجه��ود الكب��رية 

الت��ي يبذله��ا جميع أعض��اء اللجان 
يف اس��تحضار كل أس��باب النج��اح 
للتصفي��ات اآلس��يوية، األم��ر الذي 
سينعكس إيجابا عىل سمعة اململكة 
عند اس��تضافة مثل هذه التصفيات 

القارية.
بعدها رشع املجتمعون يف مناقش��ة 
واطلع��وا  األع��امل،  بن��ود ج��دول 
ع��ىل خطة س��ري العم��ل يف الصالة 
الرياضية وتجهيزها من كل النواحي 
باإلضافة إىل خط��ة دخول الجامهري 
واملنتخبات املشاركة كام اطلعوا عىل 
جاهزية الصالتني الرياضيتني بناديي 
املنامة واملحرق واللتني س��تحتضنان 

تدريبات املنتخبات.
ك��ام ت��م متابع��ة تأش��ريات دخول 

الالعبني إىل مملكة البحرين والتعاون 
م��ع ال��وزارات املتعاون��ة يف تنظيم 
الداخلية  وزارة  ومنه��ا  التصفي��ات، 

ووزارة  والرياض��ة  الش��باب  ووزارة 
ش��ؤون الكهرباء واملاء، باإلضافة إىل 
الطريان امل��دين ومطار البحرين. كام 

أيض��ا نوقش��ت اس��تعدادات وزارة 
الصحة وتوفري س��يارات اإلسعاف يف 

الصالة الرياضية.
اس��رتاتيجية  املجتمعون عىل  واطلع 
قناة البحرين الرياضية التي س��تنقل 
وقائع مباري��ات التصفيات بأكملها، 
كام ستقوم بعمل اس��توديو تحلييل 
ملباري��ات منتخبن��ا الوطن��ي فقط، 
فيام متت مناقش��ة إصدار البطاقات 
اإلعالمي��ة ملمث��يل وس��ائل اإلع��الم 

املختلفة.
وت��م يف االجتامع أيض��ا االطالع عىل 
خطة لجنة السكن واملواصالت وإنهاء 
اإلجراءات مع فندق جولدن توليب 
الذي س��يحتضن الفرق باإلضافة إىل 

مرافقي املنتخبات املشاركة.

االطالع على تجهيز الصالة واستعدادات الوزارات والسكن والمواصالت
في االجتماع الثالث للجنة المنظمة العليا للتصفيات

اتحاد السلة        المركز اإلعالمي

سلمان بن عبداهلل مترئسا االجتماع
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17 الممتاز ح��م��د  ب��ن  ن��اص��ر  دوري  ج���دول  ي��ص��در  ال��ك��رة  ات��ح��اد 
اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي:

أصدر االتحاد البحريني لكرة 
القدم جدول مباريات دوري نارص 
بن حمد املمتاز للموسم الريايض 

.2018-2019
واعتمد االتحاد جدول املباريات 
للقسم األول )مرحلة الذهاب(.

وأقر االتحاد الجدول بعد 
استكامل كافة التجهيزات 

املتعلقة بإقامة املباريات، خاصة 

بعد التأكد من توفر املالعب 
وجاهزيتها الحتضان املباريات 

بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب 
والرياضة الجهة املرشفة عىل 

املنشآت.
وستقام مباريات الجولتني األوىل 
والثانية عىل ملعبني فقط وهام 
استاد البحرين الوطني واستاد 
النادي األهيل، نظرا لعمليات 

الصيانة التي تشمل حاليا استاد 
مدينة خليفة الرياضية واستاد 

الشيخ عيل بن محمد آل خليفة 
بنادي املحرق، وعدم جاهزيتهام 

خالل الفرتة الحالية.
وبدءا من الجولة الثالثة سيكون 

استاد مدينة خليفة الرياضية 
جاهزا إلقامة مباريات الدوري 

عليه بعد استكامل عملية صيانته 

من قبل وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، وذلك انطالقا من 

الجمعة 28 سبتمرب الجاري، إذ 
ستقام عليه مبارتني: البديع مع 

النجمة، والشباب مع الحالة.
أما استاد الشيخ عيل بن محمد 

بنادي املحرق وبعد التنسيق مع 
الوزارة سيكون جاهزا الحتضان 
املباريات بعد اكتامل الصيانة، 

بدءا من اإلثنني 29 أكتوبر املقبل، 
حيث ستقام عليه مباراة بني 

املحرق والبديع.
وسينطلق الدوري يوم 16 سبتمرب 

الجاري بإقامة مباراتني األوىل 
تجمع الشباب مع البديع عىل 
استاد النادي األهيل، والثانية 
تجمع الرفاع مع املنامة عىل 

االستاد الوطني.

يواصل االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
التحضريات إلط��الق أول دوري لأللعاب 
اإللكرتونية لكرة السلة بطولة الجامهري، 
بتوجيهات من رئيس االتحاد سمو الشيخ 
عي��ى بن عيل آل خليف��ة، وتم تحديد 
جائزة مالية كبرية للفريق صاحب املركز 
األول يف بطول��ة الجامه��ري قوامه��ا 10 
آالف دوالر، فيام س��يحصل الثاين عىل 5 
آالف دوالر والثالث ألفي دوالر، وبطولة 
الجامه��ري مفتوحة للجمي��ع من داخل 
الش��قيقة،  الخليجية  وال��دول  البحرين 
وتم فتح باب التس��جيل لها عرب الرابط 
http://www.battlefy.com/“ الت��ايل 
يك��ون  أن  ع��ىل   ،”/bbgaming2018
التسجيل ثنائيا، أي كل فريق مكون من 

العبني اثنني.
ويف ه��ذا اإلط��ار، بدأ االتحاد مبراس��لة 
األندي��ة املنضوية تح��ت لوائه من أجل 
تحديد املش��اركني يف ال��دوري، إذ مازال 
ينتظ��ر رد كل األندي��ة؛ يك يت��م الب��دء 

بإعداد جدول دوري األلعاب اإللكرتونية 
لك��رة الس��لة، عىل أن يرش��ح كل ناٍد 4 
العب��ني للمش��اركة، بحي��ث يتكون كل 

فريق أيضاً من العبني اثنني.
وح��دد االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
رشوطا للمشاركة، إذ اشرتط عىل املشارك 
يف دوري األندي��ة أن يك��ون العب كرة 
سلة مسجال يف كشوفات النادي سواًء يف 

فئة الرجال أو الشباب فقط.
وكان االتحاد قد دش��ن الشعار الرسمي 

لل��دوري، فيام تعكف اللجن��ة املنظمة 
حالي��ا برئاس��ة غ��ازي ريض ع��ىل رفع 
مستوى الجاهزية النطالق الدوري األول 
من نوعه عىل مستوى األلعاب الجامعية 
يف مملكة البحرين، والذي س��ُيقام عىل 
مستويني: األول موجه إىل العبي األندية 
الوطنية املنضوية تح��ت مظلة االتحاد 
البحريني لك��رة الس��لة والثانية بطولة 
للجامهري الرياضية عىل مستوى اململكة 
والجامهري الخليجية، وكل هذا بالتعاون 

م��ع “NBA2K”، وتعم��ل اللجنة عىل 
وضع اللمسات النهائية إلطالق الدوري 
الذي يعكس الرؤى الثاقبة لسمو الشيخ 
عيى بن ع��يل آل خليفة نحو نرش كرة 
السلة عىل أوس��ع مجال، ومنح الفرصة 
لالعب��ني والجامهري لالس��تمتاع باللعبة 
من وج��ه آخر، خصوصا أن كرة الس��لة 
تحظى بشعبية واسعة وكبرية يف مملكة 

البحرين.
ويعت��رب دوري ك��رة الس��لة اإللكرتونية 
لألندية الوطنية أوىل املسابقات الرياضية 
عىل مس��توى املنطقة التي تقام لالعبي 
األندية املنتس��بني إىل االتحاد البحريني 
وضعه��ا  إىل  باإلضاف��ة  الس��لة  لك��رة 
ضم��ن الروزنامة الرس��مية ملس��ابقات 
االتحاد للموس��م الريايض 2018-2019 
الت��ي  واعتامده��ا ضم��ن املس��ابقات 
ينظمها مع احتساب نتائجها ضمن كأس 
التفوق، وكذل��ك إقامة بطولة للجامهري 

السالوية.

يخ��وض منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
القدم يف 7 من مس��اء اليوم )اإلثنني(، 
مباراة ودية دولية، أمام منتخب الصني، 

وذلك عىل استاد البحرين الوطني.
وي��أيت اللقاء الودي ضم��ن إطار “أيام 
املنتخ��ب  واس��تعدادات  الفيف��ا”، 
لالس��تحقاقات املقبلة واملتمثل أبرزها 
يف نهائي��ات كأس آس��يا 2019، إذ هو 
الث��اين خالل فرتة “أي��ام الفيفا” حاليا، 
حي��ث واجه املنتخب نظ��ريه الفلبيني 
ي��وم الخميس امل��ايض وانتهت املباراة 

بالتعادل )1-1(.
ويعترب اللقاء فرص��ة جيدة للمنتخب؛ 
واكتس��اب  والتجان��س،  لالحت��كاك 
الخربات من املباري��ات الدولية الودية 
يف سبيل التحضري لالستحقاقات املقبلة.

ختام التحضريات
واختت��م املنتخب تدريبات��ه اإلعدادية 
للمباراة أم��س عىل االس��تاد الوطني، 
وذلك بخوض��ه املران األخري عند 5:45 
مس��اء، تحت قيادة املدرب التش��ييك 

مريوسالف سكوب والطاقم املعاون.

غياب وحيد

ستشهد مباراة اليوم وجود قامئة جميع 
الالعب��ني املوجودين يف قامئة املنتخب، 
فيام س��يكون حس��ني جمي��ل الغائب 
الوحيد؛ بس��بب مواصلت��ه التدريبات 

التأهيلية.

قائمة المنتخب

وتضم قامئة املنتخ��ب 25 العبا هم: 
ولي��د الحيام، عبدالل��ه عبدو، جامل 
عبدالوهاب  جمع��ة،  أحمد  راش��د، 
عيل، محمد البناء وإبراهيم العبيديل 
عي��ى  هاش��م  س��يد  )املح��رق(، 
)املالكي��ة(، عيل مدن وس��يد ش��رب 
علوي )النجمة(، مه��دي عبدالجبار، 
عيل حرم، كميل األس��ود، س��يد رضا 
عيى، محمد مرهون وحمد شمسان 
)الرفاع(، أرشف وحيد وأحمد موىس 
)املنامة(، عيل عيى وحس��ني جميل 

)الش��باب(، أحمد بوغ��امر )الحد(، 
جاس��م الش��يخ )األه��يل(، محم��د 
الحردان )فايله الدامناريك(، سيد ضياء 
س��عيد )الن��ر الكويت��ي(، عبدالله 

يوسف )بوهيميانز براغ التشييك(.

الصين يتدرب على الوطني

خاض منتخب الصني يوم أمس تدريبه 
األخري، وذلك عند 7 مساء عىل االستاد 

الوطني.
ويرشف ع��ىل تدريب الص��ني املدرب 

اإليطايل الشهري مارتشيلو ليبي.

صافرة أردنية

يق��ود املب��اراة طاق��م تحكي��م أردين 
مكون من حكم الساحة أحمد فيصل، 
ومس��اعدين عي��ى ع��اموي وحمزة 

ع��ادل، في��ام الحك��م الرابع س��يكون 
الدويل بحريني محمد بونفور.

الرياضية تنقل اللقاء

س��تقوم قناة البحري��ن الرياضية بنقل 
املباراة عىل الهواء مبارشة.

يش��ار إىل أن القناة نقلت ودية الفلبني 
يوم الخميس املايض أيضا.

منتخبنا باألبيض

عقد صباح أمس االجتامع الفني الذي 
يس��بق املب��اراة، وذلك يف مق��ر اتحاد 
الك��رة بالرفاع.وحرض االجتامع أخصايئ 
لكرة  البحريني  باالتح��اد  املس��ابقات 
القدم محمد حسني، ومثل منتخبنا فيه 
اإلداري عبدالل��ه املطوع، باإلضافة إىل 

إداريي منتخب الصني.

المؤتمر الصحافي
قال مدرب منتخبنا الوطني، التش��ييك 
“األحم��ر”  إن  س��كوب  مريوس��الف 
س��يواجه فريق��ا قوي��ا ويتق��دم عىل 
منتخبنا يف التصنيف 40 مركزا، إذ يحتل 

املنتخب الصيني املرتبة 75 دوليا.
وأش��ار إىل أمنيات��ه بتقدي��م املنتخب 
مباراة جيدة، خصوص��ا وأنها مواجهة 
أكرث صعوبة من املباراة الودية السابقة 

التي خاضها املنتخب أمام الفلبني.
وذك��ر أن املنتخب الصين��ي يقدم كرة 
متط��ورة، مش��ريا إىل أن املب��اراة تعد 

تحديا مثاليا للمنتخب.
وأش��ار إىل أن رصد املنتخب الصيني يف 
آخر مبارياته، مش��ريا إىل أن تش��كيلته 
تحتوي ع��ىل 30 العبا ومن املمكن أن 

تتغري التشكيلة خالل مباراة اليوم.

وأوض��ح أن الفرتة القصرية ال تس��مح 
بإعداد املنتخ��ب، خصوصا أن الدوري 
املح��يل مل يب��دأ حت��ى اآلن، وأن بقية 
الالعبني مل يدخل��وا يف أجواء املباريات 
بع��د، خاص��ة م��ع مش��اركتهم فقط 
يف الودي��ات في��ام عدا العب��ي الرفاع 
واملحرق الذين شاركوا يف مباراة واحدة 

بكأس العرب لألندية األبطال.
وذكر أن املنتخ��ب يعاين من اإلصابات 
والت��ي أدت لغي��اب الالعب��ني أحم��د 

عبدالله وسيد مهدي باقر.
وحول مباراة الفلبني السابقة، أوضح أن 
املنتخب قدم لقاء جيدا، خاصة بالنظر 
إىل اإلحصائي��ات املتعلق��ة باملب��اراة، 
مش��ريا إىل العدي��د من الف��رص التي 
أضاعها العبو املنتخب، مؤكدا تس��ديد 
منتخبنا 30 تسديدة يف مقابلة تسديدة 

واحدة للفلبني وكانت من ركلة الجزاء 
التي جاء منها الهدف.

وأك��د أن��ه مع بداي��ة ال��دوري خالل 
األس��بوع املقبل س��يكون أداء الالعبني 
عىل نحو أفضل، مش��ريا إىل عدم رضاه 
عن أداء املنتخب خالل الش��وط األول 

من مباراة الفلبني.
ولف��ت إىل أن رص��د آخ��ر 5 مباريات 
للمنتخ��ب الصيني، وأن��ه ميتلك بعض 
املعلوم��ات عن املنافس ال��ذي يتمتع 

بوجود العبني مميزين يف تشكيلته.
ب��دوره، أكد م��درب منتخ��ب الصني، 
اإليطايل مارتشيلو ليبي، أن املباراة تأيت 
تحضريا لنهائيات كأس آسيا، متمنيا أن 
يقدم فريق��ه أداء أفضل م��ن املباراة 
الودية الس��ابقة الت��ي خاضها الفريق 
الصيني. وأشار إىل أن املنتخب الصيني 
يس��عى لتقدي��م مب��اراة جي��دة أمام 

املنتخب البحريني.
وردا عىل استفس��ار “البالد س��بورت” 
حول رص��ده للمنتخب البحريني، ذكر 
ليبي أن��ه تابع املنتخ��ب البحريني يف 
بعض املباريات وكان من ضمنها اللقاء 

الودي األخري أمام منتخب الفلبني.
وأشار إىل أن املنتخب البحريني ميتلك 
مجموعة جيدة، ويتميز بوجود العبني 
يف خط الهجوم يتمتعون بعاميل الطول 
والرسع��ة، وه��و األم��ر ال��ذي يعطي 

تجانسا للفريق.
وأوض��ح أن املنتخب الصيني قدم أداء 
جيدا خالل الفرتة املاضية وبالتحديد يف 

السنتني األخريتني.
وحول طموحه يف كأس آس��يا، أشار إىل 
أن��ه يأمل بتقديم مس��تويات إيجابية، 
مؤك��دا أن منتخ��ب كوري��ا الجنوبية 
ه��و األب��رز يف مجموعت��ه بالنهائيات 
اآلس��يوية. أما العب املنتخب الصيني 
Gao Lin ، فأش��ار إىل أن فخور سعيد 
بخوض املب��اراة أمام منتخب البحرين؛ 
كونه��ا الرقم 100 يف مس��ريته الكروية 
مع منتخ��ب بالده، مبينا أنها س��تظل 

ضمن الذكريات الخالدة.

10 آالف دوالر جائزة بطل األلعاب اإللكترونية لكرة السلة للجماهير

“األحمر” يستضيف الصين ودًيا على االستاد الوطني اليوم

فتح باب التسجيل ومراسلة األندية لترشيح العبيها للدوري

2019 آس���ي���ا  ل���ك���أس  ال��ت��ح��ض��ي��ر  إط������ار  ض���م���ن 

اتحاد السلة            المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

سمو الشيخ عيسى بن علي

من تدريب المنتخب أمس

من االجتماع الفني

المؤتمر الصحافي لمنتخب الصين

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم



أك��د ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
رئيس  الش��باب  الخريية وش��ئون 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
قائ��د الفريق املليك للقدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
أن فرس��ان الفري��ق عىل قدر كبري 
من املس��ؤولية وثقتن��ا بهم كبرية 
لتمثي��ل اململك��ة خ��ري متثي��ل يف 
بطولة العامل للقدرة التي س��تقام 
منافس��اتها بوالية نورث كاروالينا 
بالواليات املتحدة األمريكية الثالثاء 

واألربع��اء املقبل��ن والت��ي تضم 
مش��اركة 40 دول��ة م��ن مختلف 

أنحاء العامل.
وب��ن س��موه أن مل��ك مملك��ة 
البحري��ن صاحب الجالل��ة امللك 
حم��د ب��ن عي��ى آل خليفة هو 
قدوتن��ا يف مثل هذه املش��اركات 
نس��تمد  توجيه��ات جاللته  ومن 

قدوتنا كام ونعتز بثقة جاللته.
وحث سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة جميع أعض��اء الفريق 
املليك للقدرة والفرسان باستحضار 

كل عوامل النجاح لتحقيق الهدف 
املنشود من هذه املشاركة العاملية 
املهمة؛ انطالقاً م��ن رؤية الفارس 
األول جاللة امللك يف وضع مملكة 
املس��تمرة  الري��ادة  البحري��ن يف 
خصوص��ا  الفعالي��ات  ملختل��ف 

الرياضية.
ولف��ت س��موه إىل أن املش��اركة 
القاري��ة والدولي��ة والعاملية تعد 
فرصة مثالية للرتويج للمملكة وما 
تتمتع به من إمكانات وتطور كبري 
وأنه��ا قادرة ع��ىل الحضور القوي 

الرياضي��ة  التجمع��ات  ش��تى  يف 
النتائ��ج املرشفة واعتالء  وتحقيق 
منصات التتويج من خالل رياضيها 

املتميزين.
وب��ن س��موه أيض��اً أن البطول��ة 
العاملي��ة ستس��اهم يف زرع ثقافة 
صناع��ة البطل البحرين��ي القادر 
ع��ىل ترشيف الوط��ن يف مختلف 
املس��ابقات العاملي��ة، مؤك��داً أن 
االحت��كاك م��ع نج��وم الع��امل يف 
البطولة ميثل فرصة كبرية لفرساننا 

الكتساب مزيد من الخربة.

افتت��ح األم��ن الع��ام للجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية عبدالرحمن عسكر صباح أمس 
أعامل املنتدى الدويل ملحو األمية البدنية 
وال��ذي يتن��اول كذل��ك مح��ور “مكافة 
املنشطات” و”االحرتاف الريايض” بتنظيم 
م��ن اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية بفندق 
“كراون بالزا” بحضور النائب عيل بوفرسن 
وعضوي مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبية 
خال��د الخياط وع��يل إس��حاقي واملدير 
عبدالجليل  الرياضية  للش��ؤون  التنفيذي 
أس��د وعدد غفري من األكادميين وممثيل 
قطاعات الرتبية والصحة ورياض األطفال 

واالتحادات واألندية الرياضية.
األمن العام افتت��ح اعامل املنتدى بكلمة 
رحب فيه��ا بالحضور ونق��ل لهم تحيات 
ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
ش��اكرا لهم حرصهم عىل الحضور، مشريا 
إىل أهمية هذا املنتدى الذي يجسد الدور 
التوع��وي للجن��ة األوملبية مبا يس��هم يف 

االرتقاء بالرياضة البحرينية.
وأض��اف عس��كر أن هذا املنت��دى يعترب 
امت��داد ملب��ادرة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة ملح��و األمي��ة البدنية 
والرامي��ة لوض��ع اململك��ة ع��ىل خارطة 
الرياض��ة العاملية، منوه��ا إىل أن املحاور 
الت��ي س��يتناولها املنت��دى والت��ي تخص 
مح��و األمية البدنية واالح��رتاف الريايض 
ومكافحة املنش��طات تعد ركائز أس��اس 
لتطوير الحركة الرياضي��ة متمنيا تحقيق 
أكرب قدر من االستفادة بوجود محارضين 

متخصصن كل يف مجاله.

الرياضة من أجل الحياة... رحلة 
التميز والصحة

ب��دأت أوىل املح��ارضات والت��ي كان��ت 
بعن��وان “الرياضة من أجل الحياة.. رحلة 
التمي��ز والصحة” يف إط��ار موضوع محو 
األمية البدنية للدكتور الكندي “ريتش��ارد 

وي” الرئيس التنفيذي بالجمعية الكندية 
للرياضة مدى الحياة والتي تحدث خاللها 
ع��ن أهمي��ة تطبيق مفهوم مح��و األمية 
البدني��ة إلحداث تغيري ج��ذري يف تفكري 
املختص��ن يف املجال الصحي واملدرس��ن 

واملدربن.

الركائز األساسية لمحو 
األمية البدنية

يف املح��ارضة الثاني��ة تح��دث املح��ارض 
األس��رتايل “دين دديل” الباحث يف قس��م 
العلوم البرشية بجامعة ماكواير بأسرتاليا 
عن الركائز األساسية األربعة لسياسة محو 

األمية البدنية، وقبل ذلك تطرق إىل بعض 
املعلومات العامة، مشريا إىل أنه وبحسب 
الدراسات فإن 13 % من شعب البحرين 
يعاين م��ن األمراض املزمن��ة وأن محاربة 
تل��ك األم��راض يس��تدعي التكات��ف بن 
جميع الجهات الحكومية وغري الحكومية 

وليس قطاع الصحة فقط.

محو األمية البدنية في العالم

يف املح��ارضة الثالث��ة التي تح��دث فيها 
الدكتور الكندي توم جونز مدير العالقات 
الدولي��ة يف الجمعي��ة الكندي��ة للرياضة 
مدى الحياة بعنوان مح��و األمية البدنية 

يف املجتمعات ح��ول العامل، قال بأن محو 
األمية تم دمجها يف العديد من املجتمعات 
وأنظمة التعليم يف الكثري من دول العامل، 
مؤك��دا عىل أهمية تضاف��ر قطاع الصحة 
والرتبية والرياضة واإلع��الم لنرش مفهوم 

محو األمية البدنية.

المنشطات آفة تهدد الرياضيين

كام ش��هد املنتدى الريايض يف يومه األول 
إقام��ة محارضة عن مكافحة املنش��طات 
يف املج��ال الري��ايض الت��ي ح��ارض فيها 
رئيس قس��م التوعي��ة واإلع��الم باللجنة 
الكويتية ملكافحة املنشطات رئيس فريق 

مكافحة املنشطات والهرمونات يف املجال 
الريايض التاب��ع للهيئة العامة للرياضة يف 
دول��ة الكويت الش��قيقة املحارض محمد 

الدورسي.
بعدها، ُعقدت محارضة االحرتاف الريايض 
التي حارض فيها مدي��ر مركز ويرنز مدير 
مرشوع االحرتاف والبعث��ات الرياضية يف 
البحرين ف��واز البنمحم��د، الذي تحدث 
عن فك��رة االحرتاف الريايض، الذي اعتربه 
أحد أبرز األفكار الرئيس��ية التي تس��عى 
الجه��ات الرياضية مبملك��ة البحرين، من 
بينها اللجن��ة األوملبية البحرينية لتطبيقه 

عىل مستوى القطاع الريايض

 فعاليات المنتدى تتواصل اليوم

وتتواصل اليوم “االثنن” مبركز املؤمترات 
بفندق “كراون ب��الزا” فعاليات املنتدى 
الريايض، التي ستش��هد إقامة دورات يف 
محو األمية البدنية ومكافحة املنشطات 
يف املجال الري��ايض واالحرتاف الريايض. 
ه��ذا، وق��د وجه��ت اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة الدع��وة ألعضاء ومنتس��بي 
األندي��ة الرياضي��ة والصحي��ة واملراكز 
والهيئات الش��بابية وجميع املتخصصن 
واملهتم��ن يف ه��ذا الجان��ب لحض��ور 

فعاليات املنتدى.

أس��دل الس��تار ع��ىل فعالي��ات التدريب 
الصيفي ومعس��كر “تحدي��ات املوهوبن” 
والذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الرابعة 
من برنامج مملكة البحرين والذي تنظمه 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة يف اطار 
اسرتاتيجيتها الكتش��اف املواهب الرياضية 

وصناعة االبطال.
وش��ارك يف فعالي��ات التدري��ب الصيفي 
ومعس��كر املوهوب��ن 611 الع��ب والعبة 
مقس��من عىل 9 ألعاب ع��ىل النحو التايل: 
كرة الس��لة 100 العبة، الك��رة الطائرة 50 
العب��ة، كرة اليد 60 العبة، كرة الطاولة 25 
العب والعبة، رفع االثقال 95 العب والعبة، 

الكاراتي��ه 105 العب والعب��ة، الجودو 30 
العب، الريش��ة الطائرة 100 العب والعبة، 

الرشاع 46 العب والعبة.
ومبناسبة ختام الفعاليات أكد وزير شؤون 
الش��باب والرياض��ة هش��ام الج��ودر أن 
مخرجات برنامج مملكة البحرين الكتشاف 
املواه��ب الرياضية س��اهمت يف االرتقاء 
بالحرك��ة الرياضية يف اململك��ة، وذلك من 
خالل ب��روز العديد من املواهب الرياضية 
التي متكنت من تحقيق اإلنجازات للرياضة 
البحرينية عىل مختلف األصعدة، مشريًا إىل 
أن ب��روز تلك املواه��ب وتحقيقها للنتائج 
اإليجابي��ة يؤكد قوة الربنام��ج من الناحية 

املتطورة  واإلج��راءات  واإلداري��ة  الفني��ة 
والحديث��ة الت��ي تطبقه��ا وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة يف اكتش��اف املواهب 
ورفد الف��رق الرياضية واألندي��ة الوطنية 
واملنتخبات الوطنية بالعديد من املواهب 

التي مثلت البحرين خري متثيل.
وكان حفل الختام الذي أقيم عىل صالة كرة 
اليد وكرة السلة قد بدأ بالتعريف بفعاليات 
التدري��ب الصيف��ي ومعس��كر “تحديات 
املوهوب��ن “ وم��ن ث��م القي��ام بعروض 
فنية قدمها موهوب��و وموهوبات الربنامج 
نال��ت استحس��ان الحارضي��ن للحفل كام 
قامت املرشفة عىل الربنامج س��المة عتيق 

بتكريم العبة برنامج اكتشاف املواهب يف 
رياض��ة رفع االثقال مري��م محمد رشيف 
بعد تأهلها أوملبياد الش��باب التي تقام يف 
األرجنتن أكتوبر املقبل بعد أن اس��توفت 
جميع رشوط املش��اركة وحقق��ت النتائج 
الت��ي تؤهلها أله��م البط��والت الرياضية 

األوملبية عىل املستوى العاملي.
كام تم تكري��م مركز كرة الس��لة باعتباره 
أفض��ل مركز من الناحي��ة الفنية واإلدارية 
يف العمل باإلضاف��ة اىل تكريم العبة الكرة 
الطائ��رة منرية عبدالله الدورسي مبناس��بة 

اختيارها افضل العبة انضباطية.

ناصر بن حمد: نستمد قوتنا من جاللة الملك ونعاهده بتمثيل البحرين خير تمثيل

دين ددلي: الرياضة القوة المحركة للتغيير اإليجابي في العالم

ختام فعاليات التدريب الصيفي ومعسكر تحديات الموهوبين

عسكر افتتح المنتدى الدولي لمحو األمية البدنية

الجودر يشيد بمخرجات البرنامج لالرتقاء بالرياضة

نورث كاروالينا        المكتب االعالمي

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

وزارة شؤون الشباب والرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

األمين العام للجنة األولمبية يفتتح المنتدى جانب من المنتدى الدولي لمحو األمية البدنية

جانب من المنتدى الدولي لمحو األمية البدنية

من ختام معسكر تحديات الموهوبين
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ما زال رقم العداءة البحرينية رقية 
الغرسة يف سباق 100 مرت للسيدات 
صامدا دون أن تستطيع أي عداءة 
بحريني��ة أو عربي��ة تحطيمه رغم 
مرور 10 سنوات عىل تحقيقها لهذا 
الرق��م يف ملتقى ميالن��و الدويل يف 
إيطاليا عندما أنهت مسافة السباق 
بزمن 11:12 ثانية يف تاريخ 4 يوليو 
2008 ليس��جل الرق��م البحرين��ي 

والعريب باسمها.
ومل تتمك��ن لغاية هذه اللحظة أي 
عداءة م��ن تحطيم رقم الغرسة يف 
س��باق 100 مرت للسيدات ليسجل 

الرقم باسمها حتى هذه اللحظة.
وع��ن ذلك تق��ول الغ��رسة “إنني 
سعيدة باس��تمرار رقمي يف سباق 

100 مرت طوال هذه الفرتة، وأتذكر 
تل��ك اللحظة ب��كل فخ��ر واعتزاز 
ألنن��ي ال أمث��ل نفيس وإمن��ا أمثل 
البحرين، وعندم��ا يكون  مملك��ة 
الرقم مسجل باس��مك فإنه شعور 
رائع، ولكنني يف الوقت ذاته أمتنى 
بأن تتمك��ن إح��دى عداءاتنا من 

البحرين بتحطيم الرقم..”.
اإلنج��ازات  أن  الغ��رسة  وأك��دت 
التي حققتها عىل مدار مش��وارها 
الريايض مل تكن وليدة الصدفة وإمنا 
جاءت نتيجة جه��د وتعب والتزام 
يف الحص��ص التدريبي��ة والتس��لح 
بالعزمي��ة واإلرادة وه��و ما ينبغي 
أن تتح��ىل ب��ه جميع الع��داءات 
الصاع��دات حالياً، مش��رة إىل أن 

ألعاب القوى هي لعبة األرقام وأنها 
تعتز مبس��رتها الرياضية وتحقيقها 
رقام جدي��داً الزال صامدا دون أن 
تتمك��ن أي عداءة عربية طوال 10 

سنوات من تحطيمه.
وتعت��ر الغ��رسة أس��طورة ألعاب 
الق��وى البحريني��ة عىل مس��توى 
الس��يدات إذا ب��زغ نجمه��ا من��ذ 
الع��ام 2000 تقريب��ا ومن��ذ ذلك 
الحني حص��دت ع��ىل العديد من 
امليدالي��ات امللون��ة ع��ىل الصعيد 
الخليج��ي والعريب والق��اري، ومن 
اب��رز إنجازاته��ا الف��وز بامليدالية 
الذهبية يف س��باقي 100 و200 مرت 
يف البطول��ة العربية أللعاب القوى 
2003 يف لبن��ان، وامليدالية الفضية 

يف سباقات 60 و200 و400 مرت يف 
بطولة آس��يا أللعاب القوى داخل 
الصاالت 2004 يف إيران، وامليدالية 
الرونزي��ة يف 100 مرت والذهبية يف 
200 مرت بدورة األلعاب اآلس��يوية 
2006 بالدوحة، بجانب املش��اركة 

يف أوملبياد بكني 2008.
وتتقل��د الغ��رسة حالي��ا عضوي��ة 
البحريني  االتح��اد  إدارة  مجل��س 
أللع��اب القوى، وعضوي��ة االتحاد 
اآلس��يوي أللعاب القوى، وعضوية 
لجنة املرأة باالتحاد الدويل أللعاب 
الق��وى بع��د أن اعتزلت يف ش��هر 
ديس��مر 2009 بعد مس��رة رائعة 
اإلنج��ازات  وحص��د  العط��اء  من 

املرشفة للوطن.

رقم العداءة الغسرة “11:12 ثانية”... صامد منذ 10 سنوات
لم تتمكن أي بحرينية أو عربية من تحطيمه

حسن علي

البحري��ن  فريق��ا  تع��ادل 
والبسيتني س��لبيا دون أهداف 
جمع��ت  الت��ي  املب��اراة  يف 
الطرف��ني، أم��س، عىل اس��تاد 
النادي األهيل، ضمن منافسات 
املجموعة  م��ن  الثالثة  الجولة 
األوىل للدور املؤهل ملس��ابقة 

كأس جاللة امللك لكرة القدم.
وعجز الفريقان عن التس��جيل 
طوال شوطي املباراة؛ ليقتسام 

نقاط املباراة.
ويف مباراة أخ��رى ضمن ذات 
املجموع��ة، ف��از االتفاق عىل 
التضامن بهدف��ني دون رد، يف 
لقاء أقيم ع��ىل ملعب مدينة 

حمد.
الهدفني ع��يل عباس  وس��جل 
وحس��ني توفي��ق يف الدقيقتني 
املب��اراة  وأدار   ،)37( و   )12(
الحكم فهد السعدون، وعاونه 
وعبدالل��ه  جعف��ر  محم��د 
الراب��ع  والحك��م  يعق��وب، 

عبدالشهيد عبداألمر.
وبالعودة إىل مباريات البحرين 
يف  األداء  ف��إن  والبس��يتني، 
الش��وط األول مل يرتق فنيا إىل 
املس��توى املتوقع، إذ ش��هدت 
الحصة األوىل من املباراة ندرة 
يف الف��رص املحققة للتهديف، 
وظ��ل مرمى ح��ارس البحرين 
حس��ني حرم وحارس البسيتني 
أي  دون  مأم��ون  يوس��ف 

خطورة.
يف  قلي��ال  األداء  وتحس��ن 
الشوط الثاين، وخلق الفريقان 
ع��ددا م��ن الفرص الس��انحة 
املحاولة  كان��ت  إذ  للتهديف، 

األوىل للبسيتني من ركلة ثابتة 
س��ددها عبدالله الدورسي، إال 
أن حارس البحري��ن حرم كان 
املناس��ب  واملكان  املوع��د  يف 

إلمساك الكرة بنجاح.

وكانت الفرصة األبرز للبحرين 
بعدم��ا س��دد الالع��ب أحمد 
بالي��ط ك��رة قوية م��ن خارج 
املنطقة، إال أن العارضة حرمت 
فريق��ه م��ن ه��دف محقق؛ 

لتنتهي املباراة سلبية.
ع��امر  الحك��م  املب��اراة  أدار 
محف��وظ، وعاونه عبدالرحمن 
حس��ن،  وجاس��م  ال��دورسي 
عدنان  س��يد  الرابع  والحك��م 

محمد.
وبناء ع��ىل نتائج أم��س، فإن 
يش��ر  املجموع��ة  ترتي��ب 
نق��اط،   7 اآليت:البحري��ن  إىل 
البس��يتني 4 نق��اط، االتح��اد 
والتضامن  نق��اط،   3 واالتفاق 
أخ��را ب��دون أي نقطة وخرج 

من سباق التأهل.

في الجولة الثالثة للدور المؤهل لكأس الملك

تعادل س��لبي بي��ن البحرين وف��وز أول لالتفاق
أحمد مهدي

من لقاء االتفاق والتضامن  )تصوير: خليل إبراهيم(

)تصوير: عبدالرسول الحجيري( من لقاء البحرين والبسيتين  

رقية الغسرة

منتخب الفتيات يستعد للمشاركة 
في تصفيات آسيا تحت 16 عاًما

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم للفتيات 
)تحت 16 عاما( للمشاركة يف تصفيات كأس 

آسيا 2019، إذ ستقام مباريات مجموعة 
منتخبنا يف بنغالديش خالل الفرتة 15 وحتى 

23 سبتمر الجاري.
وأوقعت القرعة منتخبنا يف املجموعة F إىل 

جانب منتخبات اإلمارات ولبنان وفيتنام 
وبنغالديش.

وسيغادر وفد املنتخب إىل بنغالديش يوم 11 سبتمر الجاري.
ويف هذا الصدد، أكدت رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد البحريني لكرة 

القدم الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة أن املشاركة يف التصفيات 
اآلسيوية تحت 16 عاما يأيت ضمن إطار حرص اللجنة عىل زيادة حجم 

املشاركات بالنسبة لالعبات الصغار، خاصة الكتساب الخرة وزيادة 
االحتكاك باملنتخبات اآلسيوية.

وأشارت إىل أن اختيار منتخب تحت 16 عاما للمشاركة يأيت ضمن إطار 
االهتامم املتواصل بهذا املنتخب عر التدريبات والتجمعات املستمرة 

له، لضامن رفع مستوى الالعبات مبا يكفل تحقيق نتائج إيجابية وصوال 
لألعامر املتقدمة.

وذكرت أن املشاركة يف التصفيات ستكون فرصة مناسبة للجهاز الفني 
لرفع مستويات الالعبات، خصوصا وأن املجموعة تضم منتخبات قوية، 

مشرة إىل أن االحتكاك بهذه املنتخبات سيعود بالنفع عىل مستوى 
املنتخب.

ومتنت الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، التوفيق للمنتخب يف تحقيق 
األهداف التي وضعت من أجلها هذه املشاركة، مؤكدة الثقة بتقديم 

مستويات إيجابية تكشف تطور كرة القدم النسائية يف مملكة البحرين.
ويضم الوفد الذي سيغادر إىل بنغالديش كل من:املرشف اإلداري 

للمنتخب خالد الرتييك، مدرب املنتخب خالد حسان، مدرب الحراس 
عبدالله بالل، اإلداريات أمينة صالح وكميلة خلف، باإلضافة إىل 

اختصاصية العالج الطبيعي زينب أنور.
واختار املدرب خالد حسان قامئة تضم 20 العبة للمشاركة يف التصفيات 

وهن:العنود نواف املناعي، أمينة توراين، آمنة نبيل مرتوك، دانا باسم 
رشف الدين، فاطمة حسني املايض، منار محمد أحمد، مناير أحمد 

ثاين، مرام هود بشر، مريم عبدالله عيل، مريم جامل خالد، مايا جميل 
حسني، نوف جاسم الكوهجي، نورة رامي مرزوق، سارة محمد العلوي، 

زهرة نزار عيل، أمينة نزار السيد، سلمى جهاد خالد، آية أمجد قاسم، 
الشيخة حصة بنت أحمد آل خليفة، أنيسة غالب املحمود.

الشيخة حصة بنت خالد

الرياضية  البحري��ن  قن��اة  حصلت 
عىل حقوق نقل منافسات النسخة 
التاس��عة ع��رشة من بطول��ة العامل 
للكرة الطائرة للرجال التي انطلقت 
أم��س )األحد( بتنظيم مش��رتك بني 
إيطاليا وبلغاريا حتى 30 من الشهر 

الجاري.
وأكدت القناة عر حسابها الرسمي 
نق��ل منافس��ات البطول��ة فيام تم 
أمس نقل مب��اراة إيطاليا واليابان، 
م��ن داخ��ل  وس��يخصص معل��ق 
البحري��ن للمباري��ات، فيام س��يتم 
اختي��ار بع��ض املباري��ات لنقله��ا 
مب��ارشة؛ لوج��ود ع��دد كب��ر من 

املواجه��ات يف اليوم الواحد، كام أن 
النقل يعتمد عىل عدم التعارض مع 
أي فعاليات محلية بالنسبة لأللعاب 

الرياضية األخرى.
وتقام منافسات بطولة العامل للمرة 
األوىل يف تاريخه��ا بني دولتني ويف 9 
مدن مختلفة، ويشارك بالبطولة 24 
فريقاً منه��م 21 تأهلوا عن طريق 
التصفيات القاري��ة إضافة للدولتني 
صاحبت��ي التنظيم وبولن��دا حاملة 

اللقب.
وقسمت املنتخبات املشاركة عىل 4 
مجموعات تضم كل واحدة 6 فرق 
ويق��ام ال��دور األول بنظام الدوري 

من دور واح��د، وتصعد املنتخبات 
أصح��اب الرتتيب م��ن األول للرابع 
يف كل مجموعة لل��دور الثاين، عىل 
أن يتم توزيع 16 منتخبا  فيام بعد 
عىل 4 مجموعات وتضم كل واحدة 
4 منتخب��ات ويلع��ب كل فريق 3 
مباريات ومع نهاي��ة املباريات يتم 

تحديد الرتتيب النهايئ للمجموعات.
وميثل الع��رب يف البطولة منتخبي 

مرص وتونس.
وجاء ترتيب املجموعات كاآليت:

إيطالي��ا   – األوىل  املجموع��ة 
والياب��ان  وبلجي��كا  واألرجنت��ني 

وسلوفينيا وجمهورية دومينيكان.

املجموعة الثاني��ة – مرص وإيطاليا 
والرازيل وكندا وفرنسا وهولندا.

املجموعة الثالثة – تونس وكامرون 

والواليات  وأسرتاليا ورصبيا  وروسيا 
املتحدة األمركية.

املجموعة الرابع��ة – بلغاريا وكوبا 
وفنلندا وإيران وبولندا وبورتوريكو.
وع��ىل صعي��د متصل، ميث��ل الكرة 
موندي��ال  يف  البحريني��ة  الطائ��رة 
الكرة الطائرة الحكم الدويل جعفر 
إبراهيم بعدما تم اختياره من قبل 
االتح��اد ال��دويل إلدارة منافس��ات 
بطول��ة الع��امل؛ مل��ا يتمت��ع به من 
خرة كب��رة وكف��اءة بحصوله عىل 
التصنيف األول )A( ليكون الحكم 
البحريني الوحي��د الذي ينال هذه 

الدرجة.

قناة البحرين الرياضية تحصل على حقوق بطولة العالم للطائرة
الحكم جعفر إبراهيم يمثل المملكة في المونديال

حسن علي

جعفر إبراهيم
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)وكاالت(: نشأت نعومي 
أوساكا، بطلة أمريكا املفتوحة 
للتنس، وهي تحلم بالتنافس 
أمام سريينا ويليامز يف نهايئ 
واحدة من البطوالت األربع 

الكربى، لكنها مل تجرؤ أن تتخيل 
أن تنتهي املباراة ببكاء مثلها 

األعىل يف نهايئ ميلء باألحداث 
املثرية للجدل.

وأظهرت أوساكا أنها متتلك 
أعصابا فوالذية، لتحقق أكرب فوز 

يف مسريتها وتصبح أول يابانية 
تحرز لقبا يف منافسات الفردي 
بالبطوالت األربع الكربى، لكن 

لحظة فوز الالعبة البالغ عمرها 
20 عاما مل تخطف األضواء كثريا 

بسبب الجدل حول سريينا.

وقالت أوساكا خالل مراسم 
التتويج: “الجميع كانوا 

يشجعونها وأشعر باألسف أن 
األمور انتهت بهذه الطريقة”.
وتابعت: “لطاملا كنت أحلم 
دامئا باللعب أمام سريينا يف 

نهايئ أمريكا املفتوحة لذا أنا 
فخورة جدا أنه كان بوسعي 

فعل ذلك”.
ويف الوقت الذي كانت فيه 

أوساكا الالعبة األفضل، ستبقى 
هذه املباراة يف األذهان طويال 

بسبب الجدل الذي حدث 
يف املجموعة الثانية عندما 

استشاطت سريينا غضبا يف وجه 
الحكم كارلوس راموس.

ويف البداية تعرضت سريينا 

لتحذير ثم تعرضت لعقوبة 
خسارة نقطة واحدة بسبب 

تحطيم مرضبها قبل أن تتعرض 
لعقوبة خسارة شوط بسبب 
توجيه إساءة للحكم راموس.

لكن أوساكا نفسها قالت إنها 
حافظت عىل تركيزها خاصة 

خالل مراحل تألقها.
وقالت الالعبة اليابانية 

للصحفيني: “أنا يف الواقع مل 
أسمع أي يشء.. شعرت أن كل 

تركيزي ينصب عىل املباراة ألنها 
بطلة عظيمة وأعرف أن بوسعها 

تحقيق االنتفاضة خالل أي 
نقطة. كنت أحاول فقط الرتكيز 

عىل نفيس يف ذلك الوقت”.
لكن كان من الواضح أن مشاعر 

االستياء كانت أكرب من السعادة 
عندما حصلت أوساكا عىل 

جائزة 3.8 مليون دوالر أمام 
املشجعني املحبطني من خسارة 

سريينا.
وكانت التوقعات كلها تقريبا 

تصب يف مصلحة سريينا ملعادلة 

الرقم القيايس وحصد لقبها 24 
يف البطوالت األربع الكربى، 

خاصة أن أوساكا تخوض أول 
نهايئ كبري يف مسريتها.

وكانت أوساكا مفعمة باملشاعر 
عقب اللقاء، وحاولت بعد 

ذلك أن ترشح للصحفيني ملاذا 

شعرت باألسف بعدما فعلت ما 

ينبغي عليها فعله.

وقالت: “كانت تريد حقا 

حصد لقبها 24 يف البطوالت 

األربع الكربى أليس كذلك؟ 

الجميع يدركون ذلك. كان ذلك 

عىل اللوحات اإلعالنية يف كل 

مكان”.

وواصلت: “عندما دخلت إىل 

امللعب شعرت أين شخصية 

مختلفة ولست مشجعة 

لسريينا. أنا فقط العبة تنس 

تحاول مواجهة العبة تنس 

أخرى. لكن عندما احتضنتها 

عند الشبكة شعرت مجددا أين 

طفلة مرة أخرى”.

أوساكا تحلق في أميركا

نعومي أوساكا

)وكاالت(: ق��ال جاريث س��اوثجيت 
”سيتمس��ك  إن��ه  إنجل��رتا  م��درب 
بالخطة“ رغم متابعة خس��ارة بالده 
1-2 أم��ام إس��بانيا يف دوري األم��م 
األوروبي��ة لك��رة الق��دم يف اس��تاد 

وميبيل.
وبعد كل التفاؤل الكبري عن التشكيلة 
ومسريته  ساوثجيت  للمدرب  الشابة 
املفاجئ��ة يف كأس العامل األخرية نحو 
قبل النهايئ ف��إن املنتخب اإلنجليزي 
خرس بذلك للمرة الثالثة عىل التوايل 
وألول مرة من��ذ 1988 رغم أن ذلك 

حدث أم��ام منتخبات كب��رية. وبعد 
الهزمي��ة أم��ام كرواتي��ا يف قبل نهايئ 
كأس العامل وبلجي��كا يف لقاء تحديد 
صاحب املركز الثالث فإن الخس��ارة 
أم��ام إس��بانيا تؤك��د آراء البعض أن 
املنتخب اإلنجليزي ال يزال يتأخر عن 

أقوى منتخبات العامل.
ورغ��م التق��دم به��دف مبك��ر من 
ماركوس راشفورد وإنهاء اللقاء بقوة 
ف��إن إنجلرتا مل تك��ن الطرف األفضل 
خالل فرتات طويلة م��ن أول مباراة 
إلس��بانيا تحت قي��ادة لويس إنرييك 

وحس��مت االنتص��ار بهديف س��اؤول 
نيجيز ورودريجو.

وقال س��اوثجيت للصحفي��ني ”اليوم 
كان اختب��ارا صعب��ا في��ا يتعل��ق 
بالضغ��ط ومواجه��ة فري��ق يجي��د 

االستحواذ عىل الكرة.
”يجب أن نواصل املراجعة ومالحظة 
ما ينبغي فعله. لكننا نريد التمس��ك 

بالخطة وتطوير مستوانا“.
وأض��اف ”ال ميك��ن أن ننخ��دع ألن 
إسبانيا كانت األفضل لفرتات طويلة. 
نح��ن ال نزال يف مراح��ل مبكرة ما 

نري��د أن نصل إلي��ه. ضغط املنافس 
بشكل رائع واحتجنا إىل بعض الوقت 
للتعام��ل م��ع األم��ر والعث��ور عىل 

حلول“.
وس��تلعب إنجلرتا مب��اراة ودية مع 
س��ويرسا هذا األس��بوع كا ستواجه 
كرواتيا يف مباراة أخرى بدوري األمم.
وق��ال س��اوثجيت ”نح��ن ال ن��زال 
نتحس��س خطانا. ميكنن��ا العودة إىل 
أس��لوبنا القديم لكننا لن نصبح أبدا 
فريقا كبريا أو نتمسك بخطتنا ونقبل 

أنها لن تنجح باستمرار“.

إنجلترا تتمسك بخطتها رغم الهزيمة

جاريث ساوثجيت

)وكاالت(: ط��أن املدافع اإلنجليزي 
لوك شو متابعيه عىل مواقع التواصل 
إىل أن��ه “بخري”، وذل��ك بعد تعرضه 
إلصاب��ة يف الرأس خ��الل املباراة بني 
منتخب بالده وإسبانيا )2-1( يف إطار 
دوري األمم األوروبية يف كرة القدم، 

وخروجه من امللعب.
وتع��رض ش��و )23 عام��ا( إلصاب��ة 
قوية يف الش��وط الث��اين، إذ اصطدم 
رأسه بجس��د الالعب اإلس��باين داين 
كارفاخال، قبل أن يسقط عىل األرض 
متأملا. ونق��ل الالعب عىل حالة إىل 
خارج أرض امللعب بعدما قام الجهاز 
الطبي اإلنكليزي واملسعفون بتثبيت 

رأسه ووضع قناع أوكسيجني له.
وكت��ب الالع��ب ع��رب حس��ابه عرب 
“تويرت” “ش��كرا للجمي��ع عىل الحل 

والدعم. أن��ا بخري وبني أيٍد أمينة. أنا 
مقاتل، لذا سأعود قريبا”.

وقب��ل خروج��ه م��ن امللع��ب، كان 
ش��و مدافع نادي مانشسرت يونايتد، 
صاح��ب التمري��رة الحاس��مة التي 
سجل منها زميله يف الفريق واملنتخب 
مارك��وس راش��فورد، اله��دف الذي 
افتتح به “األس��ود الثالثة” التسجيل، 
قبل أن يرد اإلس��بان بهدفني لساوول 

ورودريغو.
وغ��اب الظه��ري األي��رس ش��و ع��ن 
تش��كيلة منتخب ب��الده يف نهائيات 
كأس الع��امل 2018، وأع��اد امل��درب 
غاريث ساوثغيت استدعاءه يف نهاية 
للمباراتني ضد  تحض��ريا  أغس��طس، 
إس��بانيا وكرواتيا )الثالث��اء( يف إطار 

دوري األمم.

)وكاالت(: قالت س��ريينا ويليامز، إنها مل 
تكن تع��رف أن مدربه��ا مينحها نصائح، 
وإنه��ا “مل تغش أب��دا يف حياتها” بعدما 
انته��ت آمالها الحالي��ة يف معادلة الرقم 
القي��ايس وحصد لقبه��ا 24 يف البطوالت 
األربع الكربى للتنس بسبب الخسارة يف 

نهايئ أمريكا املفتوحة.
وارتكب��ت س��ريينا 3 مخالف��ات للوائح 
وتعرضت بالتايل لعقوبة خس��ارة شوط 
بعد توجيه إساءة لفظية للحكم كارلوس 
راموس، يف املباراة النهائية حيث خرست 

2-6 و4-6 أمام اليابانية نعومي أوساكا.
وبع��د خس��ارة املجموع��ة األوىل أمام 
الالعبة املصنفة 20، احتسب راموس أول 
مخالفة ضد س��ريينا عن طريق تحذيرها 
الثاني��ة بس��بب  يف بداي��ة املجموع��ة 
الحصول عىل نصائح من مدربها باتريك 

مراد أوغلو.
وقال مراد أوغلو، يف وقت الحق إنه كان 
مينحها النصائ��ح بالفعل لكنه أضاف أنه 

ال يعتقد أن سريينا نظرت نحوه.
وأكد م��درب س��ريينا أن ساش��ا باجني، 
م��درب أوس��اكا، فع��ل األم��ر ذاته مع 

الالعبة اليابانية.
“إي.إس.يب.إن”  لش��بكة  وأض��اف 

التلفزيوني��ة: “لو كنت أمين��ا فأنا كنت 
أنصحه��ا. ال أعتق��د أنها نظ��رت نحوي. 
ساش��ا كان يعطي نصائحه يف كل نقطة 

أيضا”.
وأك��دت س��ريينا ع��ىل براءته��ا وقالت 
لرام��وس: “ال أغش حتى أفوز. س��يكون 
من األفضل يل أن أخرس. أنا فقط أبلغك 

بذلك”.
وأضافت يف مؤمتر صح��ايف عقب اللقاء 
أنها س��ألت مراد أوغلو ملاذا قال إنه كان 

يعطيها بعض النصائح.
واستمر اعرتاض سريينا عىل راموس خالل 
تبدي��ل امللعب بني الالعبت��ني يف اللقاء، 
ونجحت بعد ذلك يف كرس إرسال أوساكا 

لتتقدم 1-3 يف املجموعة الثانية.
لك��ن أوس��اكا ك��رست إرس��ال الالعبة 
األمريكي��ة يف الش��وط الت��ايل مب��ارشة 
وكرست س��ريينا مرضبها بسبب اإلحباط 
لرتتكب املخالفة الثانية وتتعرض لخصم 

نقطة واحدة من قبل الحكم.
وتس��ببت العقوب��ة يف غض��ب س��ريينا 
ورصخ��ت يف وجه رام��وس خالل تبديل 
امللع��ب التايل لتتعرض لعقوبة خس��ارة 

شوط بعدما وصفته باللص.
وقالت س��ريينا: “مل أغ��ش أبدا يف حيايت. 

لدي ابن��ة وأنا أفعل اليشء الصحيح لها. 
مل أغش أبدا وأنت مدين يل باالعتذار. لن 
تكون أبدا يف ملعب ألي مباراة يل لطاملا 
كنت عىل قي��د الحياة. قل إنك تش��عر 

باألسف”.
وأضافت: “كا أن��ك رسقت نقطة مني. 

أنت لص”.
وبعد ذل��ك قالت س��ريينا إن راموس مل 
يكن س��يفرض عقوبة خسارة شوط عىل 

أي رجل إذا وصفه باللص.
وأش��ارت إىل واقعة ألي��ز كورنيه، عندما 
وتعرضت  مخالف��ة ضده��ا  احتس��بت 
لتحذي��ر يف وق��ت س��ابق بع��د تغي��ري 
قميصها وأكدت أن هذا مبثابة مثال آخر 

عىل املعايري املزدوجة يف اللعبة.
وقالت س��ريينا: “ال ميكنني الجلوس هنا 

والق��ول إين لن أقول إنه لص ألنه حصل 
عىل ش��وط من��ي. لكن س��بق أن رأيت 
رج��اال يصف��ون بعض الح��كام اآلخرين 

بأشياء عديدة”.
وأضاف��ت: “أنا هنا للدف��اع عن حقوق 
امل��رأة واملس��اواة وكل ه��ذه األش��ياء. 
بالنس��بة يل أن أقول إنه لص، وبالنس��بة 
له أن ينتزع الش��وط مني فهذا يجعلني 

أشعر أن هذا األمر فيه متييز”.
وتابعت: “لن يفرض )راموس( خس��ارة 
شوط عىل أي رجل لو قال رسقة... لكني 
س��أواصل الدفاع عن املرأة وسأقاتل من 
أجل املساواة كا حدث مع كورنيه التي 
كان ينبغ��ي أن يتم الس��اح لها بتغيري 
القمي��ص دون أن تتع��رض لغرامة. هذا 

أمر مثري للغضب”.

لوك شو “بخير”

سيرينـا تثير الجدل

لوك شو

سيرينا ويليامز

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحافية، أن العب يوفنتوس، تعرض 
لإلصابة يف مباراة منتخب بالده، يف منافسات بطولة دوري 

األمم األوروبية، التي تأيت ضمن فرتة التوقف الدويل.
وقال موقع “كالتشيو مريكاتو”، إن العب وسط منتخب 

البوسنة والهرسك، مرياليم بيانيتش، أصيب خالل مباراة أيرلندا 
الشالية، وخرج يف الدقيقة 83 من زمن املباراة.

وأضاف أن بيانيتش تعرض ملشكلة عضلية، مشريا إىل أن 
إمكانية لحاقه باملباراة املقبلة أمام النمسا، ستتحدد خالل 

الساعات القليلة املقبلة. ويعد بيانيتش، أحد أعمدة يوفنتوس 
الرئيسية يف الفرتة األخرية، ويعد عقل الفريق املفكر يف وسط 

امليدان، يف ظل اعتاد ماسيميليانو أليجري، املدير الفني، عليه 
بشكل أسايس، يف بناء اللعب.

)وكاالت(: أعرب املدير الفني 
للمنتخب اإلسباين لويس إنرييك، 

عن سعادته بتحقيق االنتصار 
بهدفني دون رد، عىل مضيفه 

اإلنجليزي، ببطولة دوري األمم 
األوروبية.

وقال إنرييك، خالل ترصيحات 
نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية، 

عقب املباراة: “أنا سعيد جًدا. إنه يوم خاص جًدا، واالنتصار 
مينحنا الفرحة”. وأضاف: “الفريق لعب بروح كبرية منذ 
البداية، وحتى بعد تلقي الهدف يف شباكنا، عانينا ولكن 

النتيجة يف النهاية تساعدنا”. وعن سبب الدفع بديفيد دي 
خيا، أجاب: “أهمية املباراة، وكل ما قدمه يف املواسم املاضية 
يف إنجلرتا، كانت أسباب الدفع به، وباألرقام واألداء أثبت أنه 

الحارس رقم واحد يف العامل”.
وأكد أنه يشعر ب�“سعادة خاصة” لظهوره بهذا الشكل.

وقال يف هذا الصدد “منتلك أحد أفضل الحراس يف العامل. 
أتفهم حاالت الجدل ألنه يجب أن يظهر دامئا بأفضل 

صورة”.
واستدرك “لكن ليس هناك أي شكوك يف أنه أحد أفضل 

الحراس. األخطاء تساعد عىل التحسن والنضج. نحن نتحدث 
عن العب من الطراز األول”.

وتابع: “أسباس؟ لقد تابعته أثناء التحضريات هذا األسبوع، 
وأعتقد أنه حقق مباراة جيدة”.

وحول الجوانب التي يجب تحسينها، أشار إنرييك إىل تهديد 
مرمى إسبانيا بأكرث من فرصة من خالل الهجات املرتدة.

وأوضح “عانينا مع نهاية املباراة. األمر منطقي ألننا كنا نلعب 
خارج أرضنا عىل ملعب مثل هذا، ولكني سعيد بشكل عام، 
واإليجايب يف األمر هو الفرص التي سنحت لنا لقتل املباراة”.
وأردف “أحب هذه العقلية وأمتنى أن يتحىل بها الالعبون 
دامئا”. وأكد إنرييك أن بدء مهمته مع املنتخب بفوز مثل 

هذا “يعد البداية املثالية”، ولكنه شدد عىل رضورة “التفكري 
يف مباراة الثالثاء أمام كرواتيا وتقديم أداء أفضل”.

ضربة موجعة ليوفنتوس

دي خيا األفضل

ديفيد دي خيا
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“باس” تكرم 42 موظفا متميزا... المحميد:

كرمت �رشكة خدمات مطار البحرين )با�س( يف 
حفل تقدي���ٍر بهيج، 42 م���ن موظفيها من خمتلف 
االأق�ش���ام واالإدارات، مبنا�شب���ة اختيارهم موظفي 
ال�شه���ر.  وياأتي التك���رمي حر�شاً م���ن ال�رشكة على 
احلف���اوة مبوظفيها ب�ش���كل م�شتم���ر؛ لت�شجيعهم 
على بذل مزيد من اجلهود وحت�شني م�شتوى االأداء 

العام. 
وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال الرئي����س التنفيذي 
ل�رشكة )با�س( �شلم���ان املحميد: يعد هذا التكرمي 
االأك���ر على مدى �شنواٍت م�ش���ت، وهو دليل على 
الت���زام “با����س” بتقدي���ر موظفيه���ا االأكفاء ممن 
ي���وؤدون اأعمالهم على اأمت وجه.  واأ�شاف اأن ال�رشكة 
تق���وم مبراجعة دورية �شاملة ته���دف اإلى حت�شني 
براجمها التدريبية وتطوير مهارات موظفيها، مبا 

يزيد فر�س ترقيهم الوظيفي. 
كم���ا اأ�ش���ار اإل���ى اأن ال�رشك���ة تراج���ع هياكلها 
الوظيفي���ة وتطوره���ا ب�ش���كل دائم ليحظ���ى اأكر 
عدد من املوظف���ني على اأعل���ى م�شتويات الر�شا 
الوظيفي. كما دعا املحميد املوظفني اإلى التميز 
يف االأداء العمل���ي ط���وال العام، وال�شيم���ا مع كون 
“با����س” �رشيكاً فاعالً يف م�شتقب���ل مملكة البحرين 
االقت�شادي وم�رشوع تو�شعة املطار الذي �شيحتاج 

اإلى اخلرات والكفاءات.  
اأم���ا املكرم���ون فهم: بان���دي االغ���و، ح�شنني 
م���رزا، باجني���ت �شينج، براي���دب كوم���ارا، هادي 

ها�شم، حممد مه���دي، جواد مرزا، �شالح اإبراهيم، 
ريت�ش���ارد ديكو�شت���ا، �رشي���دان باراك����س، حمم���د 
ح�شني، ح�شني عبا�س، كاليمورثي، فار�س ح�شني، 
علي احل���داد، يو�ش���ف املطوع، علي حمم���د، خالد 
الزي���اين، ع���ادل عبدالرحيم، �شوب�ش���اك راجنانون، 
حمم���د التميم���ي، خال���د نروز، حم���د اأم���ان، �شيد 
حمم���ود ح�شني، طاه���ر علي، حممود عل���ي، عي�شى 
ب���و قي�س، اإبراهيم ال�شع���د، عبداحلكيم زمان، نوح 
تقي، اأن���وب اأنتوين، جيجو، فازال، فروز ع�شمان، 
اإبراهيم عل���ي، خديجة ع���ادل، عبدالرحم���ن �شعد، 
عائ�ش���ة �شالح، زين���ب علي، ح�ش���ني علي، ح�شني 

عادل، جا�شم حممد.

حملة إعالنيـة مبتكرة تجـدد الروابـط مـع روح الـدار

“جيبك” تحتفل بتحقيق أعلى معدل إنتاج لليوريا

توؤك���د �شوب���ارد قيمه���ا االأ�شيل���ة املتمثلة 
يف احلرفي���ة الف���ذة واجلراأة االإبداعي���ة عر حملة 
اإعالني���ة فري���دة وب�شمة جديدة ممي���زة، تك�شف 
فيها دار �شوب���ارد ذات امللكي���ة العائلية التي 
تاأ�ش�ش���ت العام 1860 عن اأح���د جوانب هويتها 
باعتبارها دار حرفية ت�شوغ امل�شاعر يف اإبداعات 

نفي�شة.
 وبه���دف ت�شلي���ط ال�شوء على ه���ذا الرتاث 
واإع���ادة الرتكيز عل���ى جوهر حرفيته���ا وقيمها 
االأ�شيلة، تك�ش���ف دار �شوبارد عن ب�شمة مميزة 
وجدي���دة: �شوبارد ت�ش���وغ امل�شاعر من���ذ العام 
1860؛ لتك���ون ر�شالة ق�ش���رة تلخ�س �شميم 
وجوه���ر ال���دار الت���ي اأ�ش�شه���ا لوي����س اأولي����س 

�شوبارد.
وتك�ش���ف احلمل���ة املبتكرة عن رم���ز جمايل 
قوي من خالل تاأكيد الطابع الرمزي للحرف االأول 
“C” من ا�شم العالمة التجارية باللغة االإجنليزية 
لدار �شوب���ارد التي تتمتع بتاريخ طويل و�شهرة 
عاملية كبرة؛ لترتك بذلك �شوبارد عالمة ب�رشية 

را�شخة ومميزة لها.
فريدري���ك  كارل  ق���ال  ل���ه  تعلي���ق  ويف    
�شوفولي���ه “كان ا�شتخدام احلرف C خياًرا قوًيا، 
ففي حرف واح���د تتجلى رمزية احلركة الر�شيقة 
املفعم���ة بالعمق واحليوية الت���ي ترفد �شوبارد 

وتتغلغل يف كل اإبداع من اإبداعاتها”.  
وباختيارها للحرف االأول من ا�شمها، تغطي 

دار �شوبارد جميع املفردات التي تخ�شها مثل: 
 ،)Coeur( والقل���ب   ،)Creativity( االإب���داع 
 ،)Colours( واالأل���وان   ،)Calibre( والعي���ار 

 .)Character( واالأ�شلوب املميز
ويرز احل���رف “C” بحجم كب���ر وخط مائل 
عل���ى كل املواد املرئية �شم���ن احلملة االإعالنية 

اجلدي���دة؛ لر�شخ مكانته ختم���ا مهيبا وتوقيعا 
مميزا لل���دار يوثق ارتباطها م���ع كل املوديالت 
الرمزية الظاهرة يف املواد املرئية �شمن احلملة.

 كما يبدو هذا احلرف وكاأنه يذكرنا بالطبيعة 
الفريدة واملتميزة لكل قطعة من اإبداعات هذه 

الدار التي ال مثيل لها.
 و�شتظه���ر احلمل���ة االإعالني���ة اجلدي���دة يف 
و�شائ���ل االإع���الم كاف���ة اعتباًرا م���ن 15 �شبتمر 
2018؛ لرت�ش���ي اأ�شل���وب توا�شل ي�شمن تنوًعا 
كب���ًرا من حي���ث اأ�شاليب االإع���الن امل�شتقبلية، 
م���ع احلفاظ عل���ى االت�شاق الت���ام لطابع احلملة، 
كم���ا �شت�شاه���م هذه احلمل���ة يف اإنعا����س الرموز 
الث���الث االأ�شا�شي���ة املميزة لهوية ال���دار: اأولها 
“اأزرق �شوبارد” الذي يعيد بقوة تاأكيد مكانته، 
اإذ تعت���ر هذه الدرجة من الل���ون االأزرق العميق 
ب�شمة مميزة ميكن جت�شيدها من خالل تدرجات 
دقيق���ة وفًق���ا للمنا�شب���ة واملوديل ال���ذي يتم 

تقدميه.
 وثانيها، الزخم االإبداعي للدار الذي ينعك�س 
من خالل االأ�شلوب ال���ذي يتم فيه ت�شليط مزيد 
من ال�ش���وء على ال�شاع���ات واملجوه���رات التي 
يتم تقدميها عن طري���ق الت�شوير الفوتوغرايف 
ال�شام���ت )still-life photography( ب���داًل 
م���ن اللج���وء للمو�شيق���ى وامل�شاه���ر؛ لتع���ررّ 
اإبداعات �شوبارد عن نف�شها باأ�شلوبها اخلا�س. 

���ل الرم���ز املمي���ز الثال���ث يف  واأخ���ًرا، يتمثرّ
احلملة من خ���الل ال�شعار واخلط امل�شتخدم فيه، 
بحيث اأ�شبح كل منهما عن�رشًا ر�شومًيا حمورًيا يف 

املواد املرئية للحملة.

يف اإجناز جدي���د حتققه م�شان���ع ال�رشكة، ويف 
خطوة تكر�س ال�شعي الدوؤوب واجلهود املبذولة 
لتحقي���ق اأعل���ى مع���دالت الكف���اءة واالإنتاجي���ة، 
احتفلت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات، 
بتحقي���ق م�شنعها لليوري���ا الأعلى مع���دل اإنتاج 
ل���ه يف يوليو املا�شي منذ ب���دء ت�شغيله يف العام 
باإنت���اج بلغ 60 األف���ا و209 اأطن���ان مرتية.  ح�رش 
االحتفال الذي اأقيم مبقر جممع ال�رشكة ال�شناعي 
ع�ش���و جمل����س اإدارة ال�رشك���ة املنت���دب اإبراهيم 
امل�شيطر، ورئي�س ال�رشكة عبد الرحمن جواهري، 
واأع�ش���اء االإدارة التنفيذي���ة بال�رشك���ة، باالإ�شافة 
اإلى نائب رئي�س نقابة العمال وكبار امل�شئولني 

بال�رشكة. 
واأع���رب الع�ش���و املنت���دب يف ت�رشيح له عن 
�رشوره باالإجناز ال���ذي حققته ال�رشكة والذي ياأتي 
نتيجة حر����س ال�رشك���ة الكبر واهتمامه���ا البالغ 
بنه���ج التحدي���ث امل�شتمر لعملياته���ا واأجهزتها 
الت�شغيلي���ة، و�شعيه���ا لتوف���ر خمتل���ف برام���ج 
التطوي���ر والتدريب التي ته���دف من خاللها اإلى 
رفع مهني���ة وكف���اءة العاملني داخ���ل م�شانعها 

مواق���ع  اخت���الف  عل���ى  ���ة  الت�شغيليرّ ومرافقه���ا 
اأعماله���م. واأع���رب عن ثقت���ه بالعنا����رش الب�رشية 
الوطنية العامل���ة بال�رشكة، وقدرة ه���ذه العنا�رش 
على حتقيق اال�شتفادة الق�شوى من كل الفر�س 
التدريبي���ة الطموح���ة الت���ي توفره���ا ال�رشكة من 
اأجل اإجن���از مهمات ت�شغيل واإدارة م�شانع ال�رشكة 
احلديث���ة ب���كل كفاءة واقت���دار.  م���ن جانبه، قال 
جواهري اإن البرتوكيماويات متكنت من الو�شول 
اإل���ى االإجناز املتمثل يف حتقيق اأعلى معدل اإنتاج 

يومي لليوريا يف تاريخها بف�شل اهلل عز وجل اأوالً 
ثم بف�ش���ل االإ�شرتاتيجية املتزن���ة التي و�شعها 
ة  ���ة العاليرّ جمل����س اإدارة ال�رشك���ة. واأ�شاد باملهنيرّ
التي يتحلى بها اأع�شاء االإدارة التنفيذية وجميع 
العامل���ني بال�رشكة، اإذ يتع���اون اجلميع معاً بروح 
االأ����رشة الواح���دة من اأج���ل تطبي���ق االإ�شرتاتيجية 
بنج���اح قاد بالفعل اإلى جتاوز االأرقام املو�شوعة 
بف�شل كفاءة العاملني وخرتهم التي اكت�شبوها 

خالل �شنوات عملهم بال�رشكة.

“سيدات األعمال” تعقد لقاءها المفتوح

عقدت جمعي���ة �شيدات العمال 
البحريني���ة برئا�ش���ة اأح���الم جناحي 

اليوم اللقاء املفتوح. 
اجلمعي���ة  رئي�ش���ة  وعر�ش���ت 
اجلمعية  وا�شرتاتيجي���ة  فعالي���ات 

وناق�شته���ا  املقبل���ني،  للعام���ني 
م���ع الع�شوات. كم���ا رحبت جناحي 
بالع�شوات اجلدد، وناق�شن اخلطط 
امل�شتقبلي���ة املقرتح���ة يف �ش���وء 

اال�شرتاتيجية املو�شوعة.

حفاوتنا دليل التزام الشركة بتقدير موظفيها

“دار شوبارد” تصوغ المشاعر منذ 1860
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يوا�ش���ل الفن���ان الكويت���ي عب���داهلل الروي�ش���د العمل على 
األبومه اجلديد واملقرر طرح���ه قريًبا يف الأ�شواق. وي�شع عبداهلل 
الروي�شد خ���ال الفرتة الراهنة مل�شاته الأخرية على الأغاين التي 
اختاره���ا وانتهى م���ن ت�شجيلها وذلك قبل دخ���ول العمل مرحلة 
املا�شرتينغ. عبداهلل الروي�شد يتعاون يف الألبوم اجلديد مع نخبة 

من ال�شع���راء وامللحنني واملو�شيقيني وللم���رة الأولى �شتحمل 
اإح���دى اأغنياته توقي���ع املاي�شرتو جورج قتل���ه. اجلدير ذكره اأن 
الألبوم من املقرر اأن يطلقه عبداهلل الروي�شد بالتعاون مع �رشكة 
“روتان���ا” لل�شوتي���ات واملرئيات والتي تتول���ى اإنتاج وتوزيع 

جميع اأعماله الفنية.

مسافات

أول مسابقة متخصصة للذّواقة في البحرين

اأطلق مطعم لزت بقيادة ال�شيف فاطمة جمال اأول م�شابقة 
متخ�ش�ش����ة للذواق����ة يف املنطقة العربية حت����ت �شعار اأف�شل 
مت����ذوق طع����ام يف البحرين، �ش����ارك فيها ح����وايل 16 م�شاركا 
وم�شاركة من املتخ�ش�شني يف عامل الطعام والغذاء والتدوين، 
بع����د اأن اأطلقت حتدياً يف ح�شاباته����ا بالإعام الجتماعي لهذه 
الفئة التي امتهنت تغطية اأخب����ار وقوائم طعام املطاعم، مبا 

فيهم من طهاة، حيث فاز فيها ال�شيف م�شطفى احلايكي.
وعن ه����ذه امل�شابقة الفري����دة من نوعها، تق����ول ال�شيف 
فاطمة “ لقد كنت من �شغري هاوية طبخ، وكانت ت�شتهويني 
روائح الطعام وهو ُيطبخ، لذا كنت اأقحم نف�شي دائماً يف حتدي 

نف�شي بالتعرف على مكونات هذا الطبق وذاك ومم ُطِبخوا”.
وتق����ول ال�شيف فاطم����ة: “�شعيدة جداً به����ذا العدد الذي 
�شاركن����ا يف م�شابقتنا الأولى، والتي ناأم����ل باإذن اهلل اأن تكون 
حدث����اً �شنوياً نطور في����ه كل عام باأفكار جدي����دة”. واأ�شافت: 

“�شعي����دة جداً بهذا العدد ال����ذي �شاركنا يف م�شابقتنا الأولى، 
والت����ي ناأمل اأن تكون حدثاً �شنوي����اً يف لزت نطور فيه كل عام 
باأفكار جديدة، ونتيح املجال لأكرب عدد من املهتمني يف هذه 
ال�شناع����ة بال�شرتاك معن����ا، ونفتح جمال روؤية اأك����رب ل�شبابنا 
البحريني����ني واخلليجيني من االنخ����راط يف هذا املجال احليوي 

الذي قل �شالكوه”.
 امل�شابق����ة عبارة عن تقدمي 4 اأطب����اق خمتلفة وكل طبق 
عليه �شوؤال خا�ص بالتذوق بنوع من اأنواعه، وهم: ماهي النكهة 
امل�شاف����ة للزبدة، اأذك����ر 3 مكونات تتذوقه����ا، ماهي النكهة 
الأ�شا�شي����ة لل�شل�شة، القطعة املقرم�ش����ة م�شنوعة من ماذا”! 
وكان املطل����وب م����ن املت�شابق����ني تدوين الإجاب����ة ال�شحيحة 
باأ�رشع وق����ت يف ح�شاباتهم عل����ى “الن�شتغ����رام” حتت “ها�ص 
ت����اغ” خا�ص، علماً اأن كل طب����ق كان ُيقَدم جلميع املت�شابقني 

يف وقت واحد.

هل يجمع عمل 
فني جديد هيفاء 
حسين وزوجها؟

تّوجت بجوائز المهرجانات الكبرى

“القاهــرة السينمائــي” يكشــف عــن عــرض 11 فيلًما

يف زي���ارة �رشيعة مل�شقط راأ�شه���ا بالبحرين، عقدت 
الفنان���ة هيف���اء ح�ش���ني اجتماًع���ا م���ع زوجه���ا الفن���ان 
الإمارات���ي حبيب غلوم، ب�شحبة املخ���رج واملنتج اأحمد 
املقل���ة، وذل���ك لاتف���اق على م����رشوع فن���ي جديد، مل 

تك�شف عن تفا�شيله بعد.
ون����رشت هيفاء �شورة من الجتم���اع على �شفحتها 
الر�شمي���ة عل���ى موق���ع “اإن�شتغ���رام” وعلق���ت قائل���ة: 

“اجتماع مل����رشوع جديد مع املخ���رج البحريني واملنتج 
اأ�شتاذي اأحمد املقلة، واملخ���رج ال�شديق عبد اللطيف 
ال�شحاف”. ورغم عدم الك�شف عن تفا�شيل العمل فاإن 
جمهور هيفاء �شجعها على تقدمي عمل جديد مع غلوم، 
خا�شة اأنهما �ش���كا ثنائيا ناجحا يف الكثري من الأعمال، 
واآخرها م�شل�شل “�شيء من املا�شي”، الذي عر�ص على 

قناة “روتانا دراما”، �شهر رم�شان املا�شي.

ك�شف مهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل عن 
الدفعة الأولى م���ن الأفام املعرو�شة �شمن دورته 
الأربع���ني، والتي ت�شت�شيفها العا�شمة امل�رشية يف 

الفرتة بني 20 و29 نوفمرب املقبل.
القائمة ت�شمن���ت اأحد ع�رش فيلًما من اأهم اأفام 
الع���ام احل���ايل الت���ي نال���ت جوائ���ز يف املهرجانات 
الدولية الكربى، والت���ي يعر�شها جلمهور القاهرة 
املح���ب لل�شينما، بني ق�شم���ي البانورام���ا الدولية 

والختيار الر�شمي خارج امل�شابقة.
 The يت�ش���در القائمة فيل���م “كت���اب ال�شور
Image Book”، اأح���دث اأفام املخرج ال�شوي�رشي 
الأ�شه���ر، واأ�شت���اذ املوجة الفرن�شي���ة اجلديدة جان 
لوك ج���ودار. يف الفيل���م الذي منحت���ه جلنة حتكيم 
مهرجان كان ال�صعفة الذهبية اخلا�صة يجمع جودار 
كنًزا من اآلف اللقطات لي�شنع منه ما ُي�شبه املقال 

الب�رشي الذي يحمل روؤيته للعامل املعا�رش.
املهرج���ان يعر����ص اأي�ًش���ا الفيل���م الرو�ش���ي 
الكازاخ���ي “اآي���كا Ayka”، الفائ���ز بجائ���زة اأح�شن 
ممثل���ة يف مهرج���ان كان، بح�شور بطلت���ه و�شاحبة 
اجلائ���زة النجمة �شام���ال اإ�شاموف���ا، التي تلعب يف 
الفيل���م الذي اأخرج���ه �شريج���ي دفورت�شيفوي دور 
لجئ���ة غ���ري �رشعي���ة تعي�ص جحي���م الع���امل ال�شفلي 
القا�ش���ي ملدين���ة مو�شكو. من مهرج���ان كان اأي�ًشا 
ياأتي القاه���رة ال�شينمائي بفيلمني متوجني، الأول 
هو “دونبا����ص Donbass” اأحدث الأفام الروائية 
للمخ���رج الأوك���راين �شريج���ي لوزنيت�ش���ا، والفائ���ز 
بجائ���زة اأح�ش���ن خم���رج يف م�شابقة نظرة م���ا، التي 

كان الفيل���م اأي�ًش���ا فيل���م افتتاحه���ا. كذلك فيلم 
“يوم واحد One Day” للمخرجة املجرية �شوفيا 
زياجي احلا�ش���ل على جائزة الإحتاد الدويل للنقاد 

)فيربي�شى( يف ق�شم اأ�شبوع النقاد الدويل.
الفيل���م الفائز بجائزة اأح�شن فيلم ت�شجيلي يف 
مهرجان برل���ني ال�شينمائي، والذي يعتربه البع�ص 
الوثائق���ي الأه���م خ���ال الع���ام “فال����ص فالدهامي 
The Waldheim Waltz” للمخرج���ة النم�شاوية 
ال�شه���رية روث بيكرم���ان، وال���ذي يع���ود ملرحل���ة 
ح�شا�ش���ة يف ال�شيا�ش���ة الدولية عندما ق���رر الأمني 
الع���ام الأ�شب���ق لاأم���م املتح���دة ك���ورت فالدهامي 
الرت�ش���ح لرئا�شة باده النم�ش���ا، ليك�شف القرار �رشًا 

عن ما�شيه جنح يف اإخفائه طيلة عقود.
الفيل���م الفائز بالكري�شتال���ة الذهبية، اجلائزة 
الك���ربى ملهرج���ان كارل���ويف ف���اري ال�شينمائ���ي، 
 I بعن���وان “ل يهمني اإن و�شفن���ا التاريخ بالربابرة
Do Not Care If We Go Down in His‐

عب���ارة  ه���و  العن���وان   .”tory as Barbarians
ُذك���رت خال احلرب العاملية الثانية، يقوم املخرج 
الروماين رادو جود بالعتم���اد عليها يف بناء ق�شته 

التي تلقي نظرة مغايرة على التاريخ.
فيلم���ان متّوج���ان م���ن كارل���ويف ف���اري ياأتي 

بهما القاه���رة ال�شينمائ���ي اأي�ًش���ا، الأول هو “حلم 
فلوريانبولي�ص Florianópolis Dream” فيلم 
املخرجة الأرجنتينية اأنا كاتز الذي جمع ثاثة جوائز 
رئي�شي���ة يف املهرج���ان، فن���ال الفيل���م جائزة جلنة 
التحكي���م اخلا�صة وجائ���زة االإحتاد ال���دويل للنقاد 
)فيربي�ش���ى(، وف���ازت بطلت���ه مر�شيد����ص موران 
بجائزة اأح�شن ممثلة يف املهرجان. اأما الفيلم الثاين 
فه���و “جام���ب م���ان Jumpman”، فيل���م املخرج 
الرو�شي اإيفان دفريدوف�شكي احلا�شل على تنويه 

خا�ص من جلنة حتكيم املهرجان.
الفيل���م الفائز بجائ���زة الت�شوي���ر يف مهرجان 
للمخ���رج   ”Obey “طاع���ة  ال�شينمائ���ي،  ترابي���كا 
الربيطاين جامي���ي جونز، بحكاية موؤث���رة عن �شاب 
من اأ�رشة فقرية يحاول العثور عن م�شاحته يف احلياة 
بينما يقع يف حب فتاة بوهيمية تعي�ص واأ�شدقائها 

عرب اقتحام املنازل املهجورة والإقامة فيها.
 ”Lemonade اأما الفيل���م الروماين “ليموناد
اأول اأف���ام املخرجة اأيوان���ا يوريكارو فن���ال جائزة 
قل���ب �رشاييفو، اجلائزة الك���ربى ملهرجان �رشاييفو 
ال�شينمائ���ي ال���دويل، ع���ن ي���وم يف حي���اة مهاج���رة 
روماني���ة �شابة تركت بادها م���ع ابنها الوحيد بحًثا 

عن معي�شة اأف�شل يف الوليات املتحدة الأمريكية.

باأح���دث  تكتم���ل  القائم���ة 
اأف���ام املخ���رج الأمل���اين الكبري 
كري�شتيان بيتزولد، رئي�ص جلنة 
حتكي���م دورة مهرج���ان القاهرة 
ال����38، والذي يع���ود للمهرجان 
بع���د عام���ني بفيلم���ه “ترانزيت 
Transit” ال���ذي ح�ش���ل عل���ى 
اجلائزة الك���ربى لأح�شن فيلم يف 
مهرجان نورمنربج، بعدما �شارك 
يف امل�شابق���ة الر�شمية ملهرجان 

برل���ني ال�شينمائ���ي. يعود بيتزولد جم���دًدا لتناول 
ف���رتة احل���رب العاملية الثاني���ة، ولكن م���ع اإ�شافة 
جترب���ة ب�رشية جديدة جتعل م���ن الفيلم جتربة غري 
م�شبوقة يف مئات الأفام التي تناولت هذه الفرتة.

هذا واأكد الناقد يو�شف �رشيف رزق اهلل املدير 
الفن���ي للمهرج���ان، اأن القائم���ة ه���ي جم���رد نظرة 

اأولي���ة على برنامج القاه���رة ال�شينمائي هذا العام، 
والذي �شيك���ون اأحد اأوجه احتفاله بدورته الأربعني 
ه���و برنام���ج الأفام احلاف���ل الذي مي���زج بني اأهم 
الأفام املتّوجة عاملًيا، وبني الأعمال احلديثة التي 
يكت�شفها املهرجان يف عرو�شها العاملية والدولية 

الأولى.

    BUZZ      
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رسالة مؤثرة من شذى سبت 
إلى شيماء العيدي

بعد غياب دام 10 سنوات

عودة معرض الفن التشكيلي الخامس بنادي النويدرات

“ راح أروح” جديد مواويل الشوق البحرينية

ن�رشت الفنانة �شذى �شبت، عرب ح�شابها مبوقع 
ال�ش���ور ال�شهري “اإن�شتغ���رام”، �ش���ورة للكويتية 
�شيم���اء العيدي امل�شابة مبر����س ال�رشطان، والتي 
رف�س حالتها ب�شبب تقدم املر�س ملراحل ال عالج 

لها.
واأعربت �شذى ع���ن اأمنيتها ب�شفاء “العيدي”، 
كم���ا دعت له���ا ع���رب ح�شابه���ا وطالب���ت اجلمهور 
بالدع���اء له���ا، حيث قال���ت معلقة عل���ى ال�شورة: 
“�شيم���اء العيدي حماربة مر����س ال�رشطان عرفتها 
من االأك�شبلور ومن زمالئي اللي متابعتهم واجلميع 
يطل���ب الدع���اء لها ب�شب���ب تقدم حالته���ا ورف�س 

عالجها باأمريكا”.
واأ�شاف���ت �شذى: “ما �ش���اء اهلل تبارك الرحمن 

اجلميع ي�شهد باأخالقها وكفاحها وقوتها وحتديها 
للمر����س واإميانه���ا ب���اهلل.. اهلل ي�شفيك���ي ي���ارب 
ويحفظك، واهلل قادر على تبديل حال اإلى حال واذا 
عجز االأطباء عن العالج فاهلل موجود واالأمل موجود 
فاعظ���م �ش���الح يف الوجود ه���و الدع���اء والتوكل.. 
والدع���اء يرد الق�شاء.. ي���اهلل ارينا عجائب قدرتك 
وا�شف �شيماء، دعواتكم لها احلني حمتاجة للدعاء 

اكرث من اأي �شيء”.
 يذك���ر اأن ح�ش���اب يعود ل”العي���دي” ن�رش عرب 
“اإن�شتغ���رام”، ر�شالة موؤثرة له���ا وهي تقول اإنها 
اأ�شيب���ت باحل���زن بعدما مت رف����س حالتها، لكنها 
اأكدت عل���ى اإميانها بق�ش���اء اهلل وقدره واعتربت 

مر�شها ابتالء ونعمة من نعم اهلل لتجديد اإميانها.

أحداث

النجاح املهني ي�شتمر حتى اآخر ال�شهر 
تقريباً.

بع����س  جترب���ة  اأو  اختب���ار  حت���اول  ال 
االأع�شاب.

راع ظروف���ك ال�شحي���ة ق���در االإمكان.. 
انتبه.

ترك���ز عل���ى ق�شاي���ا مادي���ة وعقارية 
مهمة.

يبت�ش���م ل���ك احل���ظ وياأتي���ك باالأخبار 
ال�شارة.

احلفاظ على الوزن املطلوب مهم جداً.

اإذا اأردت التخل�س من بع�س م�شكالتك 
فكر ملياً.

ت�شهل ات�شاالت���ك وتكون اأكرث تناغماً 
مع املحيط.

تلم����س نتائج امل�ش���ي اليومي: �شحة، 
عافية. 

لي����س الوقت منا�شباً الإث���ارة م�شكالت 
قدمية.

جت���د �شعوب���ة يف التاأقلم م���ع اأو�شاع 
العمل.

قوم بتحقيق ح���ول بع�س االختال�شات 
املالية.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بع���د غياب اأكرث م���ن 10 �شنوات ع���اد امل�شهد 
الثقايف والفني لنادي النويدرات، حيث ر�شم جمل�س 
اإدارت���ه برئا�ش���ة املحام���ي حممد عل���ي جا�شم خطط 
الن�ض���اط الثقايف املقاب���ل للن�ض���اط الريا�ضي، وقد 
ترج���م ه���ذا واقعا ملمو�ش���ا ع�رش يوم اجلمع���ة اإذ مت 
افتتاح معر�س الفن الت�شكيلي يوم اجلمعة املوافق 
7 �شبتم���رب 2018 برعاي���ة ح�ش���ن �رشح���ان رئي����س 
النادي االأ�شبق، ومبعية جمموع���ة من اأع�شاء النادي 

ومنت�شبيه، وح�شور الفنانني امل�شاركني.
وقد �شارك يف املعر�س الفنان عبا�س عبدالنبي 
مبجموع���ة من اللوح���ات الفني���ة، كان الفنان عبا�س 
�رشح���ان خريج جامعة دم�شق، كلي���ة الفنون اجلملية، 
الذي �شع���ى جاهزا اأن يجعل من الن���ادي بعد تخرجه 
�شاحة فني���ة وت�شكيلية، و�شاعده عل���ى حتقيق هذا 
احلل���م نخبة من فن���اين وفنانات القري���ة، االأمر الذي 
نتج عنه ع���دة معار�س كانت تق���ام كل �شنتني منذ 
الع���ام 2002، اإال اأن الظروف التي كانت خارج اإرادة 
النادي اإدارة واأع�شاء عطلت موا�شلة هذه املعار�س 

ملدة تقربت ال�شنوات الع�رش اأو يزيد.
كما �ش���ارك الفنان عل���ي حممد �رشح���ان بخم�س 
لوحات وهو اأحد �شباب النادي الواعد الذي تخ�ش�س 
يف الف���ن بجامع���ة �ش���ن وي���ه )sunway( مباليزي���ا 
حديثا، وق���د اأكد اأن امل�شارك���ة يف املعار�س الفنية 

والت�شكيلي���ة فر�ش���ة الإب���راز الق���درات واملواه���ب 
الفني���ة، واإظه���ار الوج���ه االآخر للقري���ة التي متيزت 
دوم���ا بالعطاء يف كاف���ة املج���االت، واإن النادي كان 
وال يزال يحت�ش���ن كافة املواهب الريا�شية والفنية 

واالجتماعية والثقافية.
واأو�ش���ح عبا�س �رشح���ان اإن م�شاركة فتاتني من 
القرب���ة، هن���ا: بهية �رشح���ان وزهراء اأب���و دالل دليل 
جل���ي على احل�شور الن�شائي يف املجال الثقايف، االأمر 
الذي يعطي املعر�س والن���ادي رونقا جماليا، وهذه 
امل�شاركة حتم���ا �شتفتح املج���ال الأخريات يف برامج 
واأن�شط���ة ثقافية اأخ���رى م�شتقب���ال، اإذ �شاركت بهية 
بعمل���ني فني���ني، فيما �شاركت زه���راء مبجموعة من 

االأعمال اخلزفية.
ورب���زت اعم���ال الفن���ان عبداجللي���ل اإ�شماعيل 
اخلزفي���ة بعب���ق ما�شي القري���ة حني نقل ج���زءا من 
معامله���ا القدمي���ة، مما يك�شف �شغف���ه جتاه الرتاث 
واالأ�شال���ة الت���ي ينبغ���ي املحافظ���ة عليه���ا، واأ�شار 
عبداجللي���ل اإل���ى اأن���ه يه���دف م���ن اأعمال���ه اأن تطلع 
عليه���ا االأجي���ال اجلديدة الت���ي مل تر بي���وت القرية 
القدمية ونوعية هند�شتها، وطريقة بنائها، واملواد 

امل�شتخدمة فيها، من غرف و�شاحات وجمال�س. 
وعل���ى �شعي���د املتابعة الفني���ة واالإدارية التي 
كانت من مهام اللجنة الثقافية واالإعالم فاإن جهودها 

وا�شحة منذ اأن كانت فكرة يف العقل واملخيلة، حتى 
باتت واقعا ملمو�شا للجميع، بدءا من �شلمان العجوز 
رئي����س اللجنة، وانتهاء مبحم���د ال�شميخ وما بينهما 

من طاقات اإدارية اأخرى خلف الكوالي�س. 
وبفرح و�رشح ح�ش���ن �رشحان مفتتح املعر�س اأن 
املعر����س الفني الت�شكيلي اخلام�س جاء بعد انقطاع 
دام 10 �شن���وات نتيجة ملجموعة م���ن الظروف التي 
م���ر بها الن���ادي، واأن���ه بعد اكتم���ال البن���اء اجلديد، 
كان���ت الفر�شة موؤاتي���ة للقيام بعدد م���ن االأن�شطة، 
واإع���ادة اإحيائها من جديد ليظل النادي مركزا م�شعا 

ومنارة م�شاءة الإب���راز كافة املواهب الفنية والقيام 
بالن�شاط���ات االجتماعي���ة كالن�ش���ف م���ن رم�ش���ان 

واالأعياد واملنا�شبات والربامج الثقافية.
كم���ا اأ�ش���اف رئي�س اللجن���ة الثقافي���ة واالإعالم 
املهند����س �شلم���ان العج���وز اأن املعر����س �شي�شتمر 
حت���ى العا�رش من �شبتمرب من ال�شاع���ة اخلام�شة ع�رشا 
حتى الثامن���ة م�ش���اء، ون�شتقبل جمي���ع الزائرين من 
اجلن�ش���ني، ه���ذا و�شيق���وم الن���ادي مبجموع���ة م���ن 
الفعالي���ات التي نراها من خ���الل التخطيط لها اأنها 
فعالي���ات متميزة وبخا�شة حني تكون امل�شاركة من 

اأهايل القري���ة، وبالتعاون مع موؤ�ش�ش���ات الفرية من 
ناحي���ة واملجتم���ع امل���دين البحريني، وذل���ك بح�شب 

االخت�شا�س واملجال.

اإبداعه���م ال يتوق���ف وال ينقطع، انها 
فرق���ة مواوي���ل ال�ش���وق البحريني���ة التي 
طرحت عم���ال جديدا بعن���وان “راح اأروح” 
م���ن كلم���ات واأحل���ان الفن���ان العراق���ي 
عب���داهلل  الفن���ان  وغن���اء  الب����رشي  يا����رش 

الق�ش���اب وتنفيذ وتوزي���ع ح�شن عي�شى، 
وجيت���ارات عي�ش���ي ال�شطيح���ي ومونتاج 
على احلمر، والت�شوي���ر الفوتغرايف حممد 
نا����رش، واالأغني���ة موج���ودة عل���ى املواقع 

االإلكرتونية. 
ه���ذا واأعرب���ت الفرقة ع���ن �شعادتها 
بتق���دمي اأغني���ة جدي���دة للجمه���ور الذي 

ي�شتح���ق كل ما هو جدي���د وجميل، خا�شة 
واأن للجمهور دور كب���ري وموؤثر يف م�شرية 
اأي مط���رب وفرق���ة، وبدوره ق���ال الفنان 
عبداهلل الق�شاب: نتمنى اأن تكون اأغنية “ 
راح اأروح “ يف امل�شتوى الذي نطمح اإليه، 
فجمهورنا غال علين���ا ونحر�س با�شتمرار 

على تقدمي كل ما ير�شيه ويع�شقه.

10 سبتمبر
 1844

طنجة  معاهدة  توقيع 
ال��ت��ي اأن��ه��ت احل��رب 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة ���ش��د 

مراك�س.

 1919
�شان  معاهدة  توقيع 
احللفاء  ب��ني  ج��رم��ان 
وال��ن��م�����ش��ا اخل��ا���ش��ة 

باالأقليات.

 1923
دول���ة اأي��رل��ن��دا احل��رة 
ت����ن����ظ����م ل��ع�����ش��ب��ة 
االأم�������م ب��اع��ت��ب��اره��ا 
بعد  م�شتقلة  دول���ة 
منح  بريطانيا  ق���رار 
من  اجلنوبي  ال�شطر 
االيرلندية  اجل��زي��رة 
ا�شتقاللها حتت ا�شم 
دول���ة اأي��رل��ن��دا احل��رة 
اأع���ق���اب  يف  وذل������ك 
ث����ورة االي��رل��ن��دي��ني 

امل�شلحة.

  1937
ليون  م��وؤمت��ر  انعقاد 
ل��ب��ح��ث ال��ق��ر���ش��ن��ة 
االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  يف 
امل���ت���و����ش���ط اأث����ن����اء 
احل��������رب االأه����ل����ي����ة 

االإ�شبانية.

  1940
االأملانية  ال��ط��ائ��رات 
ت����ق���������ش����ف ق�������رش 
ملك  م��ق��ر  بكنغهام 
اإط���ار  ب��ري��ط��ان��ي��ا يف 
ال��ق�����ش��ف امل��ت��ب��ادل 
بني اأملانيا وبريطانيا 
العاملية  احلرب  اأثناء 

الثانية.

حمرر م�سافات



www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3618 
االثنين 
10 سبتمبر 2018 
30 ذو الحجة 1439

األخيرة

جديدة ميزة  “تويرت” يطلق  �صوتيا”...  “غرد 

مغربية تتربع باأع�صائها احتفاال بعيد ميالدها

ك�صف اأثري يف االإمارات يعود اإلى 1000 عام

اجت���ازت اخلا�صي���ة اجلديدة الت���ي اأطلقها موق���ع التوا�صل االجتماع���ي (تويرت( مراحل 
االختبار االأويل، بعد جتربتها على من�صة تطبيق “بريي�صكوب” اخلا�صة.

اأعلنت ال�رشكة امل�صوؤولة عن “تويرت”، عن جناح اختبارات ميزة البث ال�صوتي احلي فقط.
واأ�صاف���ت ال�رشك���ة اأن امليزة اأ�صبحت متاح���ة مل�صتخدمي اأنظم���ة الت�صغيل “iOS” على 

“تويرت”.
ومبج���رد حتديث التطبيق، يجب التوجه ل�صا�صة “اإن�صاء” على “تويرت” وال�صغط على زر 

“البدء” لتظهر �صا�صة البث املبا�رش النظامية.
ويظه���ر �صع���ار “امليكروف���ون” للتبديل بني خي���ار “الب���ث ال�صوتي فق���ط” او اإيقاف 

الت�صغيل، بح�صب مان�رش موقع “the verge” االأمريكي.
واجته���ت ال�رشكة لتطوير اخلا�صي���ة بعد تراجع �صعبية من�صة املقاط���ع املرئية املبا�رشة 

لتطبيق “بريي�صكوب” يف االأعوام االأخرية.

اأث����ارت فتاة مغربي����ة من طنج����ة، اإعجاب 
“في�صب����وك”،  موق����ع  زوار  م����ن  الكثريي����ن 
بعدم����ا قررت يف يوم عي����د ميالدها، اأن تتربع 

باأع�صائها.
وفاج����اأت، ب�����رشى امليم����وين، م����ن طنجة، 
عائلته����ا واأ�صدقاءه����ا وكل معارفه����ا، عندما 
اأعلن����ت تربعها ب����كل اأع�صائها بع����د وفاتها، 
حتى ي�صتفي����د منها اأ�صخا�ص حمتاجون، وفقا 

ل�صحيفة “ه�صربي�ص” املغربية. 
واأ�ص����اد الكث����ريون بخط����وة، امليم����وين، 

االإن�صاني����ة والنبيلة، التي تهدف اإلى م�صاع����دة االآخرين، عقب ت�صجيل ا�صمها �صمن الئحة املتربعني 
باالأع�ص����اء بعد املمات. وبابت�صامة بريئة، ن�رشت ي�رشى �صورة لها عرب ح�صابها على “في�صبوك”، وهي 
حتم����ل ن�صخة من ت�رشيح �صادر عن املحكم����ة االبتدائية لطنجة، ق�صد التربع ب����كل اأع�صائها لفائدة 
املوؤ�ص�صات املرخ�صة لها لتلقي طلبات التربع باالأع�صاء. وك�صفت امليموين، يف تدوينة اأرفقتها مع 
ال�صورة، اأنها “لطاملا �صمعت وقراأت عن م�صاألة التربع باالأع�صاء، ملا فيها من اإن�صانية وحب للغري، 

واإذا احلال كذلك قررت كهدية لنف�صي يف عيد ميالدي اجلديد اأن اأقوم بالتربع باأع�صائي”.

اأعلن���ت دائرة الثقاف���ة وال�صياحة يف اأبوظبي اكت�صاف اأق���دم م�صجد يف مدينة العني حيث 
يعم���ل علم���اء االآثار بالدائرة عل���ى درا�صة االكت�صاف والذي يعود تاريخ���ه اإلى اأكرث من 1000 
ع���ام. وكان علماء االآثار يف دائرة الثقافة وال�صياحة ق���د اكت�صفوا االآثار االإ�صالمية بالقرب من 
موقع بناء م�صجد ال�صيخ خليفة يف العني وهي تت�صمن عدة اأفالج و3 اأبنية على االأقل، واالأكرث 
اأهمية م�صجد يعود اإلى الفرتة الذهبية املبكرة من العهد االإ�صالمي يف فرتة اخلالفة العبا�صية 
قب���ل نحو األف عام. وقال رئي�ص دائرة الثقافة وال�صياح���ة يف اأبوظبي حممد خليفة املبارك اإن 
املكت�صف���ات اجلديدة يف الع���ني توؤكد على مدى ث���راء تاريخ املنطقة، م���ا يتطلب مزيدا من 
الدرا�صة والتحليل للتعمق يف طبيعة احلياة يف كل فرتة زمنية. وك�صف خرباء االآثار اأن االأبنية، 
وه���ي م���ن الطوب، عبارة ع���ن بقايا قلعة �صغرية والعدي���د من االأبنية االأخ���رى وكان �صكانها 

يح�صلون على احتياجاتهم من املياه العذبة من اأفالج بنوها بالقرب منها.

 Social
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حنني اأبو�صقرا تن�صحب 
ب�صبب اإ�صرائيل

ان�صحب����ت املغنية اللبنانية حنني اأبو �صقرا وزمالوؤها امل�صاركون يف مهرجان فني دويل 
يف اأوزبك�صتان اعرتا�صا على وجود ع�صو اإ�رشائيلي يف جلنة التحكيم.

وقال����ت اأبو �صقرا، يف فيديو ن�رشته على �صفحته����ا يف موقع “في�صبوك”، اإنها “فوجئت 
عند و�صولها للمهرجان بوجود علم اإ�رشائيل وع�صو اإ�رشائيلي يف جلنة التحكيم”، وا�صرتطت 
من اأجل عودتها للمهرجان، ف�صل الع�صو االإ�رشائيلي من اللجنة، واإزالة العلم االإ�رشائيلي من 
املهرجان. واأكدت اأبو �صقرا اأن “البعثة اللبنانية م�صتمرة يف مقاطعة املهرجان حتى تنفيذ 
مطالبه����ا من قبل رئا�صة املهرج����ان”، معتربة اأن “وجود اإ�رشائي����ل يف جلنة التحكيم احتالل 
ثق����ايف مرفو�����ص”. وي�صارك يف املهرج����ان اأكرث من 300 ممثل من 73 بل����دا، منهم عازفون 

وعلماء مو�صيقى وباحثون وفنانون وغريهم.

براد بيت يواجه م�صيبة جديدة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق����ص ح���ار 
ورطب اأحيانا.

الري���اح متقلبة االجتاه من 5 اإلى 10 
عق���د، ولكنها عموًم���ا �صمالية �رشقية من 

10 اإلى 15 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع امل���وج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
العظمى: 39 درجة مئوية، وال�صغرى: 29 درجة مئوية، 

الرطوبة الن�صبية العظمى: 90 %، وال�صغرى: 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة االأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ص: 17111467 - 00973  �ص.ت:67133 - �ص.ب : 385

الفجــر: 4:00
الظهـر: 11:35

العصــر: 3:05
المغرب: 5:49
العشاء: 7:19

مواقيت 
الصالة

علماء: نعا�ض النهار يدل على اأعرا�ض مر�ض خطري
مييل النا����ص الذين ي�صكون م���ن النعا�ص 
املتك���رر اإلى االإ�صاب���ة مبر����ص الزهامير اأكرث 
بثالث مرات من اأولئك الذين نادرا ما ي�صعرون 

بالنعا�ص اأثناء النهار.
وقال باحث���ون يف جامعة جون���ز هوبكنز اإن 
النعا�ص اأثن���اء النهار لدى كبار ال�صن قد يكون 

اأح���د اأعرا�ص مر����ص الزهامي���ر. باالإ�صافة اإلى 
ذلك، وجد العلماء اأدلة على اأن النوم ال�صيئ يف 

الليل يوؤدي اإلى اخلرف.
وق���ال االأ�صت���اذ امل�صاعد يف ق�ص���م ال�صحة 
العقلية يف كلية جونز هوبكنز بلومربغ لل�صحة 
العام���ة، اآدم �شب���ر اإن العوام���ل مث���ل الن�شاط 

العقل���ي والتماري���ن والنظام الغذائ���ي عوامل 
مهمة للوقاي���ة من مر�ص الزهامير. وميكننا اأن 

ن�صيف اإلى هذا النوم ال�صحي”.
ي�ص���ار اإلى اأن العلماء اأج���روا درا�صات على 
االآالف من املتطوعني منذ العام 1958 لي�صلوا 
اإلى ه���ذه النتيج���ة. وخ�صع النا����ص يف �صنوات 

خمتلفة للفح�ص الطبي واالختبار.
وقال اخلرباء اإن االأ�صخا�ص الذين ي�صكون 
من النعا�ص املتك���رر، مييلون لالإ�صابة مبر�ص 
الزهامير اأك���رث بثالث مرات م���ن اأولئك الذين 
نادراً م���ا ي�صعرون بالنعا�ص اأثناء النهار، ح�صب 

.Eurekalert

اإنقاذ طفل��ة من الزواج 
يف اللحظة االأخرية

ال�ص��رطة تبح��ث عن 
جمهول يوزع النقود

اأثري��ة حت��وي  ج��رة 
اليوروهات” “ماليني 

يف واقعة مثرية وذات اأبعاد عدة، اأنقذت 
ال�رشطة الرتكي���ة يف مقاطعة ديار بكر جنوب 
�رشقي البالد، طفلة كانت على و�صك الزواج، 
بعد اأن اقتحمت حفل الزفاف، وفق ما ذكرت 

�صحيفة “حرييت” الرتكية، اأم�ص.
واقتحم���ت ال�رشط���ة احلف���ل، واحتج���زت 
العري����ص )21 عاما( ووالدي���ه، بعد اأن علمت 
اأن ال�ص���اب �صيتزوج من طفلة تبلغ من العمر 

14 عاما.
وا�صطحب���ت ال�رشط���ة الفتاة اإل���ى وحدة 
رعاي���ة االأطف���ال التابع���ة لها، حي���ث اأخذت 
ال�صلطات �صهادتها وهي رفقة حمام وطبيب 

نف�صاين، وهي االآن يف رعاية وزارة االأ�رشة.

ق����رر �صخ�����ص جمه����ول و�ص����ع خطاب����ات 
به����ا مبال����غ مالي����ة يف �صناديق بري����د ل�صكان 
مدين����ة مانهامي بو�ص����ط اأملانيا، وه����و ما دفع 
بع�ص االأ�صخا�ص اإل����ى ت�صليم املظاريف التي 
حتت����وي على النقود لل�رشط����ة. واأعلنت ال�رشطة 
االأملاني����ة اأنه����ا ت�صلم����ت 4 مظاري����ف بداخلها 
اآالف اليوره����ات، واأن مر�ص����ل تل����ك اخلطابات 
جمه����ول، ح�صبما اأفادت دويت�ص فيله نقال عن 

موقع �صبيغل. 
وافرت�صت ال�رشطة اأن يكون من اأر�صل تلك 
اخلطاب����ات خمتال عقليا، وطالب����ت املواطنني 
بت�صلي����م تلك النقود ح����ال العثور على املزيد 
منه����ا، كم����ا دعت االأق����ارب واملمر�ص����ني اإلى 
احلدي����ث عن خطورة مثل ه����ذه االأمور بالن�صبة 

لالأ�صخا�ص امل�صابني مبر�ص اخلرف.

عرث على مئات من القطع النقدية الذهبية 
العائدة اإلى االإمرباطوري���ة الرومانية يف ور�صة 
م�رشح ق���دمي يف كومو ب�صم���ال اإيطاليا، بح�صب 
م���ا اأعلن���ت وزارة الثقافة. وتع���ود القطع اإلى 
القرن اخلام�ص وكانت يف جرة حجرية يف الطابق 
ال�صفلي مل�رشح كري�ص���وين، قرب املكان الذي 
كان فيه مدرج مدينة نوفوم كوموم القدمية. 

ود�صن امل����رشح يف العام 1870 وحول اإلى 
قاع���ة �صينم���ا يف مطلع الق���رن الع�رشين واأغلق 
الع���ام 1997 وكان �صيه���دم بالكامل من اأجل 

بناء مبنى �صكني فاخر.

نال املمثل االأمريكي، براد بيت، الكثري من االإعجاب من �صكان مدينة نيو اأورلينز االأمريكية، 
بع���د اإن�صاء موؤ�ص�صة اهتم���ت ببناء منازل باأ�صعار معقولة للمت�رشرين م���ن اإع�صار “كاترينا”. حالة 
االإعجاب والر�صا التي نالها املمثل االأمريكي، عكرتها دعوة ق�صائية رفعها �صكان املنطقة على 
موؤ�ص�صة بي���ت. واأفاد موقع “NBC News”، على اأن الدعوة تت�صمن ادعاء جماعيا قدمه �صكان 
املن���ازل املت�رشرة. وا�صتعر�ص املدع���ون قائمة من امل�صكالت، التي ت�صمن���ت انت�صار العفن يف 

املنازل واخل�صب، ف�صال عن م�صاكل تتعلق بالكهرباء والتهوية ال�صيئة. 
يذك���ر اأن املمث���ل االأمريكي كان قد رفع دع���وة ق�صائية �صد ال�رشك���ة امل�صنعة لالأخ�صاب يف 

العام 2015. و�صيدت موؤ�ص�صة بيت، ما يقارب نحو 110 منازل.

ي�صت�صيف �صاطئ بوندي يف �صيدين “مهرجان الرياح”، وهو اأكرب معر�ص للطائرات الورقية يف اأ�صرتاليا.
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