
بني التقرير ال�سنوي اخلام�س للأمانة العامة 
للتظلم���ات، ال���ذي يغط���ي الف���رة م���ن 1 مايو 
2017 حت���ى 30 اأبري���ل 2018 اأن الأمانة تلقت 
1093 تظلما، منه���ا 334 �سكوى، و760 طلب 

م�ساعدة.

وذك���ر التقري���ر ال���ذي تن����ر اأب���رز نتائج���ه 
“البلد” اأن جمموع ال�سكاوى �سد مراكز الإ�سلح 
والتاأهي���ل واحلب�س الحتياط���ي ومراكز الرعاية 
الأخ���رى و�سلت 188 �سكوى، منها 119 �سكوى 
�سد مركز اإ�سلح وتاأهيل النزلء بجو، يف حني مل 

تتلق الأمان���ة العامة �سكاوى �سد مركز 
رعاية الأحداث ومركز الإبعاد.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3644 
السبت 

6 أكتوبر  2018 
26 محرم 1440

اململكة... ق�س�ص جناح يف التنمية امل�ستدامة
كلمات �سمو رئي�س الوزراء اأمام “ر�ؤى البحرين” حددت ال�سيا�سة جتاه ق�سايا ال�سالم

املنام���ة - بن���ا: حقق���ت مب���ادرة مملك���ة 
البحري���ن بتنظي���م منت���دى “روؤى البحرين... 
ناج���ح”،  عامل���ي  مل�ستقب���ل  م�سرك���ة  روؤى 
الذي عقد يف مقر الأم���م املتحدة بتنظيم من 
ديوان �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء 
وبالتع���اون م���ع معهد الأم���ن العاملي، �سدى 
كب���را وتفاعل اإيجابيا م���ن جميع امل�ساركني 
واملتابع���ني، الذي���ن اأك���دوا تقديره���م لدور 
مملك���ة البحرين يف حتقيق التقارب والتعاون 
الدويل ال���ذي يعزز من ن�ر ال�س���لم وتر�سيخ 
الأم���ن وال�ستق���رار ودع���م جه���ود التنمي���ة 

امل�ستدامة يف خمتلف اأنحاء العامل.
وجاءت كلمة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
الت���ي وجهها اإل���ى املنتدى لتح���دد بو�سوح 
�سيا�س���ة مملك���ة البحرين جت���اه ق�سايا الأمن 
وال�س���لم والتنمية، وعربت بج���لء عن الروؤى 
الت���ي يتبناه���ا �سموه ل���كل ما يحق���ق ال�سلم 

واخلر للب�رية، وق���د حملت كلمة �سموه عدة 
ر�سائ���ل، اأبرزها وجيه اأنظ���ار املجتمع الدويل 
اإلى العمل ب�سكل دوؤوب من اأجل ب�سط ال�سلم 
وتوف���ر الأم���ن يف املناط���ق الت���ي تعاين من 

ال�راعات.
كما حملت الر�سائ���ل التحذير من خطورة 
التحدي���ات الناجم���ة ع���ن النزاع���ات العرقية 
التو�سعي���ة والإرهاب  والطائفي���ة والأطم���اع 
واأ�سلح���ة الدمار ال�سامل يف ا�ستنزاف مقدرات 
ال���دول وال�سع���وب ومزي���د م���ن اخل�سائ���ر يف 
الأرواح واملمتل���كات وه���و الأم���ر الذي يجعل 
حا����ر وم�ستقب���ل الب�ري���ة على املح���ك ما مل 
تتحد الإرادة الدولية ملواجهة تلك التحديات 
واجتث���اث اأ�سبابه���ا، وتاأكي���د دع���م اململكة 
الدائ���م لأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة الت���ي 
اعتمدته���ا الأمم املتحدة عنا����ر اأ�سا�سية يف 
اأم���ن وا�ستقرار ورخ���اء الع���امل، واأن البحرين 
ترتك���ز يف ذل���ك الدع���م عل���ى م���ا حققته من 
ق�س�س جن���اح يف اإجناز غالبية ه���ذه الأهداف 

وخط���ط  ا�سراتيجي���ات  وف���ق 
متكاملة للتنمية والتطوير.

كي�ص دم  485 باإح�سانك” حت�سد  “غري 

          بدور املالكي من جرداب

ك�سف رئي�س جمل�س اإدارة جمعية مدينة 
عي�سى اخلرية الجتماعي���ة ن�سال البناء عن 
اأن حملة الإمام زين العابدين “غر باإح�سانك” 

للت���ربع بالدم يف ن�سختها ال����18، ا�ستطاعت 
اأن جتمع اأكرث م���ن 485 وحدة دم لبنك الدم 
املرك���زي، يف 5 �ساعات، و�س���ط اإقبال وا�سع 

جدا لأكرث م���ن 800 متربع بالدم، يف 
4�سالة املرجان بجرداب.

دعوات لتحرك اأوروبي قوي �سد اإرهاب اإيران

اإحالة املتورطني ببث اأخبار اأو ر�سائل ملقاطعة االنتخابات للنيابة

دب���ي � العربية نت: دع���ا �سيا�سيون وخرباء اإلى 
ت�سديد التحرك الأوروبي �سد الإرهاب الإيراين عقب 
قيام فرن�سا باإغ���لق مراكز اإيراني���ة وجتميد اأ�سول 
وزارة ال�ستخب���ارات الإيراني���ة عقب ت���ورط طهران 

مبحاولة تفجر موؤمتر املعار�سة الإيرانية يف باري�س 
اأواخ���ر يونيو املا�سي. وجاءت الدعوات يف موؤمتر يف 
بروك�س���ل حتت عنوان “موجة جديدة لإرهاب النظام 
الإي���راين – ردود اأوروب���ا واأمركا” نظمت���ه “اللجنة 

الدولي���ة للبح���ث عن العدال���ة”. وح���ث امل�ساركون 
املجتمع ال���دويل على اإنه���اء ال�سم���ت اإزاء الإرهاب 
الإيراين يف الغرب ودع���م الحتجاجات ال�سعبية �سد 

النظام الديكتاتوري يف اإيران.

العام���ة  الإدارة  ب���اأن  الداخلي���ة  وزارة  اأف���ادت 
ملكافحة الف�س���اد والأمن القت�س���ادي والإلكروين 
تطل���ع بدوره���ا يف ر�س���د اأي اأخب���ار اأو ر�سائل تدعو 
لع���دم امل�سارك���ة يف النتخابات من خ���لل ا�ستخدام 
اأرق���ام هوات���ف بطريق���ة احتيالي���ة، حي���ث تق���وم 
باتخ���اذ الإجراءات القانونية جت���اه املتورطني فيها 

وتقدميه���م اإلى النياب���ة العامة، و�ستتخ���ذ ما يلزم 
ا ي�سمن قيامه���م باأداء  َ لتاأم���ني حركة الناخب���ني مبمِ

حقهم النتخابي بكل ي�ر و�سهوله.
واأ�ساف���ت: تلتزم الأجه���زة الأمني���ة بواجباتها 
وم�سوؤولياته���ا جتاه حماية احلري���ات وتاأمني �سلمة 
املر�سح���ني والناخبني واحلفاظ عل���ى �سر العملية 

النتخابي���ة، وه���ي عل���ى اأمت ال�ستع���داد واجلاهزية 
يف اإط���ار التزامها ب���اأداء الواجب مب���ا ي�سمح للجميع 
مبمار�سة حقوقهم ال�سيا�سي���ة والوقوف باملر�ساد 
جت���اه اأي تهديد اأو خروج على القانون، قد تتعر�س 

�س���واء  النتخابي���ة  العملي���ة  اأط���راف  ل���ه 
املر�سحني اأو الناخبني اأو املقار النتخابية.
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ال�سركات  االجتماعي” جترب  “التوا�سل 
الد�لية على �سبط االأ�سعار

موظــــف  اختـــــال�س  بق�سيـــــة  �سهــــود   7
بـ “املر�ر” 225 دينارا

ا�ستعرا�س اآراء الفرق يف انطالق د�ري 
ال�سلة

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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الطائفية �االأطماع التو�سعية �االإرهاب ت�ستنزف مقدرات ال�سعوب
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نـــــادي املحـــرق قـــدم اأ�ل العــــر��س 
“الوكر”

مسافات البالد
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

ليلى مال اهلل

باأمر ملكي... �للنظر يف بع�س االأمور العالقة

دعوة “ال�سورى” و“النواب” لدور غري عادي

تقرير “التظلمات”: ال �سكاوى �سد “االأحداث” و “االإبعاد”

املنام���ة - بنا: �س���در اأمر ملكي 
رقم 45 ل�سن���ة 2018 بدعوة جمل�س 
ال�س���ورى و النواب ل���دور غر عادي 
اعتب���ارا من يوم غ���د الأحد )املوافق 
7 اأكتوب���ر 2018(؛ للنظ���ر يف بع�س 
الأم���ور العالقة والت���ي �ستدرج على 
ال�س���ورى  جمل�س���ي  اأعم���ال  ج���دول 
والن���واب لتخ���اذ م���ا يل���زم ب�ساأنها، 
اإ�ساف���ة اإل���ى ع���دد م���ن املرا�سي���م 
بقوانني الت���ي لها �سفة ال�ستعجال 
لتخ���اذ الق���رارات املنا�سب���ة الت���ي 
تتطلبه���ا املرحل���ة املقل���ة والتى ل 

حتتمل التاأخر.

6

العه���د  ويل  ق���ال  ن���ت:  العربي���ة   - دب���ي 
ال�سعودي الأمر حممد بن �سلمان ل� “بلومبرغ”: 
“�سنطرح اأرامكو بحل���ول بداية 2021”، مو�سحا 
اأن قيم���ة “اأرامك���و” ل تقل ع���ن تريليوين دولر. 
واأ�ساف ويل العهد ال�سعودي اأنه تربطنا برامب 
علق���ة عم���ل متميزة، م�س���را اإل���ى اأن ال�سعودية 
ت�س���ري الأ�سلحة م���ن اأم���ركا ول تاأخذها جمانا. 
و�سدد الأمر حممد بن �سلمان على اأن ال�سعودية 
لن تدفع مقابل اأمنها.  وردا على �سوؤال عن حجم 
املبلغ الذي مت حت�سيله من املحتجزين يف فندق 
الريتز كارلتون، اأج���اب: ل�ست متاأكًدا من الرقم، 

لكني اأعتقد اأنه فوق 35 مليار دولر اليوم.

املبلغ املح�سل من “حمتجزي الريتز” يفوق 35 مليار د�الر

حممد بن �سلمان: لن ندفع �سيًئا مقابل اأمننا

• الأمر حممد بن �سلمان	

• جللة امللك	

• �سمو رئي�س الوزراء	

• احلملة جمعت نحو 485 كي�س دم لبنك الدم املركزي يف 5 �ساعات	
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املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
ال���وزراء  االأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقيات تهنئ���ة اإلى 
رئي����س جمهورية م�رص العربية عبد الفتاح 
ال�شي�شي، مبنا�شبة ذكرى اليوم ال�شاد�س 
م���ن اأكتوب���ر املجي���دة، اأعرب���وا فيها عن 
اأطي���ب تهانيه���م ومتنياتهم ل���ه مبوفور 
ال�شح���ة وال�شعادة ول�شعب جمهورية م�رص 
العربي���ة املزيد م���ن التق���دم واالزدهار.

وا�ش���ادوا بعم���ق العالقات الطيب���ة التي 
تربط البلدين وال�شعب���ني، متمنني لهذه 

العالقات مزيداً من النماء والتطور.
كم���ا بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء ويل العهد نائ���ب القائد 
جمل����س  لرئي����س  االأول  النائ���ب  االأعل���ى 
ال���وزراء برقيت���ي تهنئ���ة مماثلت���ني اإلى 
رئي����س جمل�س ال���وزراء امل�رصي م�شطفى 
مدب���ويل مهنئ���ني �شموهم���ا فيهما بهذه 

املنا�شبة.

املنام���ة - بنا: اأدان���ت وزارة خارجية 
مملكة البحري���ن ب�شدة الهج���وم االإرهابي 
الذي ا�شتهدف قافل���ة ع�شكرية يف اإقليم 
بطمان باجلمهورية الرتكي���ة، واأ�شفر عن 

�ضقوط عدد من ال�ضحايا واجلرحى.
واأعرب���ت وزارة اخلارجي���ة ع���ن بال���غ 
التعازي واملوا�شاة الأهايل وذوي ال�شحايا 
ومتنياته���ا بال�شفاء العاج���ل للم�شابني، 
م���ع  البحري���ن  مملك���ة  ت�شام���ن  وتوؤك���د 
اجلمهوري���ة الرتكية يف مواجه���ة االإرهاب 

بكل �شوره واأ�شكاله.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل الب���الد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 
امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب 
�شاح���ب  ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س  االأول 
ال�شم���و امللكي االأم���ر �شلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة برقي���ات تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
العراق برهم �شالح مبنا�شبة انتخابه رئي�ًشا 
لب���الده،  اال�شتق���الل  وذك���رى  للجمهوري���ة 
معرب���ني ع���ن اأطي���ب تهانيه���م وخال����س 
بالتوفي���ق  العراق���ي  للرئي����س  متنياته���م 
وال�شداد يف مهماته الرئا�شية لتحقيق اآمال 
وتطلع���ات ال�شع���ب العراق���ي ال�شقيق نحو 

مزيد من التقدم والرقي واالزدهار.

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ش���ى  مدن���ة 
العربي���ة  املنظم���ة  اأعلن���ت   : والتعلي���م 
للرتبي���ة والثقافة والعل���وم )األك�شو( عن 
فت���ح املج���ال اأم���ام الكّت���اب واملفكرين 
والرتبويني العرب للم�شاركة بالدرا�شات 
والبحوث يف خمتلف التخ�ش�شات الرتبوية 
يف جملة االألك�شو الرتبوية )املجلة العربية 
للرتبية �شابًقا(، على اأن تكون الدرا�شات 
والبحوث باللغة العربية، ومل ي�شبق ن�رصها، 
واأن تتميز بالر�شانة والدقة واملو�شوعية 
و�شالمة اللغ���ة، علًما باأن اآخر موعد لتلقي 
االأبحاث �شيكون يوم الثالثاء املوافق 30 

اأكتوبر 2018م.

البحرين تهنئ م�رص بذكرى 
6 اأكتوبر

“اخلارجية” تدين الهجوم 
االإرهابي يف تركيا

... وتهنئ الرئي�س 
العراقي مبنا�شبة انتخابه

“االألك�شو” تفتح املجال 
للم�شاركة بالبحوث الرتبوية

3 السبت 6 أكتوبر 2018 بالدنا
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كلمات �سمو رئي�س الوزراء حددت �سيـــــــــــــــــــا�سة اململكة جتاه ق�سايا ال�سالم والتنمية امل�ستدامة
قراءة يف دالالت ح�شور اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ونتائج منتدى “روؤى البحرين”

املنام���ة - بن���ا: حقق���ت مب���ادرة مملك���ة 
البحرين بتنظيم منتدى “روؤى البحرين... روؤى 
م�شرتكة مل�شتقبل عاملي ناجح”، الذي عقد يف 
مقر االأمم املتح���دة بتنظيم من ديوان �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي����س ال���وزراء وبالتعاون مع 
معهد االأم���ن العامل���ي، �شدى كب���را وتفاعال 
اإيجابي���ا م���ن جمي���ع امل�شارك���ني واملتابعني، 
والذين اأكدوا تقديرهم ل���دور مملكة البحرين 
ال���دويل  والتع���اون  التق���ارب  حتقي���ق  يف 
ال���ذي يع���زز من ن����رص ال�ش���الم وتر�شي���خ االأمن 
واال�شتقرار ودع���م جهود التنمي���ة امل�شتدامة 
يف خمتل���ف اأنح���اء العامل.وجاءت كلم���ة رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة، التي وجهه���ا اإلى املنتدى 
لتح���دد بو�شوح �شيا�شة مملك���ة البحرين جتاه 
ق�شايا االأمن وال�ش���الم والتنمية، وعربت بجالء 
عن ال���روؤى التي يتبناها �شم���وه لكل ما يحقق 
ال�شالم واخلر للب�رصية، وقد حملت كلمة �شموه 
عدة ر�شائل، اأبرزها: اأوال: توجيه اأنظار املجتمع 
ال���دويل اإلى العمل ب�شكل دوؤوب من اأجل ب�شط 
ال�ش���الم وتوفر االأم���ن يف املناطق التي تعاين 
م���ن ال�رصاع���ات، باعتب���ار ذلك بداي���ة حقيقية 
للنهو����س والتنمية واحلفاظ عل���ى مكت�شبات 
ال���دول وال�شعوب، وه���ي روؤية دائم���ا ما يركز 
عليه���ا �شموه ويكررها يف خمتل���ف املنا�شبات 
الإمي���ان �شم���وه املطل���ق ب���اأن االأم���ن والتنمية 
متالزم���ان، وبناء على ذلك ج���اءت دعوة �شموه 
اإلى التحرك العاج���ل ومد يد العون لنزع فتيل 
االأزم���ات يف خمتل���ف املناط���ق، واالتفاق على 
روؤية �شامل���ة للتنمية من اأج���ل االإن�شان وخلر 

الب�رصية.
ثاني���ا: جتديد التاأكيد عل���ى موقف مملكة 
البحري���ن الرا�شخ وامل�شتقر يف اأهمية اأن ي�شود 
ال�ش���الم واال�شتق���رار خمتل���ف مناط���ق العامل، 
واأنه���ا ت�ش���ارك وتدع���م اأي جه���د دويل غايته 
اإح���الل ال�ش���الم الدائ���م والع���ادل يف كل اأرجاء 
االأر�س، ال�شيما يف منطقة ال�رصق االأو�شط الإنهاء 
م���ا تعي�شه �شع���وب هذه املنطق���ة حتديدا من 

اأو�شاع ماأ�شاوية جراء احلروب والنزاعات.
ثالث���ا: التحذي���ر م���ن خط���ورة التحدي���ات 
الناجم���ة ع���ن النزاع���ات العرقي���ة والطائفي���ة 
واالأطماع التو�شعية واالإره���اب واأ�شلحة الدمار 
ال�شامل يف ا�شتنزاف مقدرات الدول وال�شعوب 
ومزي���د م���ن اخل�شائ���ر يف االأرواح واملمتلكات، 
وهو االأمر ال���ذي يجعل حا�رص وم�شتقبل الب�رصية 
على املحك ما مل تتحد االإرادة الدولية ملواجهة 

تلك التحديات واجتثاث اأ�شبابها.
رابًع���ا: تذكر الع���امل، ويف مقدمته منظمة 
االأمم املتحدة، مب�شوؤوليته االأخالقية واالإن�شانية 
يف ابت���كار االآليات وو�شع اخلط���ط التي تكفل 
معاجلة كافة التحدي���ات وحل االأزمات من اأجل 
�شمان اإر�شاء �شالم دائم وعادل والق�شاء على 
اأ�شباب التوتر الذي ت�شهده العديد من مناطق 

العامل.
خام�شا: التاأكي���د على دعم مملكة البحرين 
الدائ���م الأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة الت���ي 
اعتمدتها االأمم املتحدة عنا�رص اأ�شا�شية يف اأمن 
وا�شتقرار ورخاء العامل، واأن البحرين ترتكز يف 
ذلك الدعم على ما حققته من ق�ش�س جناح يف 
اإجن���از غالبية هذه االأهداف وفق ا�شرتاتيجيات 

وخطط متكاملة للتنمية والتطوير.
�شاد�ش���ا: تعري���ف الع���امل بحقيق���ة اأجواء 
والتن���وع  والتعاي����س  واالنفت���اح  التعاي����س 
احل�ش���اري والثق���ايف الت���ي تتميز به���ا مملكة 
البحري���ن عرب التاري���خ، وكي���ف اأن ذلك ميثل 
املجتم���ع  وتالح���م  ق���وة يف متا�ش���ك  م�ش���در 
البحرين���ي، اإ�شافة اإل���ى ت�شليط ال�شوء على ما 
حققت���ه اململك���ة من جناح���ات يف احلفاظ على 
مع���دالت النم���و رغ���م التحدي���ات االقت�شادية 
التي تواجه املنطقة، وم�شارات النهو�س التي 
توا�شل احلكومة امل�ش���ي فيها لتطوير البنية 
التحتي���ة وتعزيز اخلدمات املقدمة للمواطنني 

يف خمتلف املجاالت.
اأنظ���ار  البحري���ن”  “روؤى  منت���دى  ولف���ت 
املجتم���ع الدويل ملا حمله م���ن اأهمية بالغة، يف 
ظل التحدي���ات الراهنة الت���ي يعي�شها العامل، 

اإذ يع���د املنتدى مبثاب���ة �شهادة عل���ى الروؤية 
امل�شتقبلي���ة لرئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
وحر�ش���ه عل���ى م�شارك���ة املجتم���ع ال���دويل يف 
جهوده ملواجهة التحديات العاملية وا�شت�رصاف 
ال�شبل الكفيلة بتحديد امل�شارات امل�شتقبلية 
التي ت�شمن ا�شتدامة ال�شالم والتنمية ل�شالح 

املجتمعات.
اإن م���ا توليه مملكة البحري���ن بقيادة ملك 
مملك���ة البحري���ن �شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، م���ن اهتم���ام بق�شايا 
االأم���ن وال�ش���الم والتنمية امل�شتدام���ة، والذي 
يدفعه���ا ب�ش���كل م�شتم���ر اإل���ى حتفي���ز وح�شد 
اجلهود م���ن اأجل اأن يعم ال�ش���الم يف العامل جاء 
منت���دي البحري���ن يف نيوي���ورك يف ه���ذا االإطار 
لك���ي تنع���م االإن�شانية بالرخ���اء واال�شتقرار، اإذ 
مث���ل املنتدى مب���ادرة بحريني���ة للتاأكيد على 
اأن املدخ���ل االأول ال�شتتباب االأمن واال�شتقرار 
ومن ثم النهو�س والتنمية، هو حتقيق ال�شالم 
ال�شامل والعادل، وهو ما يرتجم �شيا�شة مملكة 
البحرين وتوجهاتها نحو تر�شيخ االأمن وال�شالم 

يف العامل.
وعك����س حج���م احل�شور للمنت���دى من كبار 
ال�شخ�شي���ات االأممي���ة والدولية ومنه���م اأمينة 
حمم���د وكي���ل االأم���ني الع���ام لالأم���م املتحدة، 
رئي�ش���ة اجلمعي���ة العامة لالأمم املتح���دة ماريا 
غري�شي����س، واالأم���ني الع���ام جلامع���ة ال���دول 
العربي���ة اأحم���د اأبوالغي���ط، ووزي���ر اخلارجي���ة 
ال�شي���خ خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة 
واالأم���ني العام ملجل�س التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة عبداللطيف الزياين، وع���دد كبر من 
امل�شوؤولني ورجال ال�شلك الدبلوما�شي ورجال 
ال�شحافة واالإعالم، عك�س مدى اأهمية املنتدى، 
وحيوي���ة املو�شوع���ات الت���ي ناق�شه���ا والتي 

تركز عل���ى اأهمية التعاون ال���دويل والتوا�شل 
والنقا����س من اأج���ل الو�شول اإل���ى حلول مثلى 
ت�شهم يف ن�رص ثقافة االأمن وال�شالم بني خمتلف 

ال�شعوب.
وتك�ش���ف الرغب���ة الت���ي اأبداه���ا احل�ش���ور 
وامل�شارك���ني يف املنت���دى يف اأن يت���م تثبيت 
توقي���ت  نف����س  يف  �شنوي���ا  املنت���دى  موع���د 
اجتماع���ات اجلمعي���ة العام���ة لالأم���م املتحدة، 
دلي���ل عل���ى جناحه يف حتقي���ق اأهداف���ه كمنرب 
للنقا����س وط���رح ال���روؤى واالأف���كار املرتبط���ة 
مب�شت���وى  املتعلق���ة  والتحدي���ات  بالق�شاي���ا 
احلي���اة املعي�شي���ة والرفاه وال�شح���ة وال�شالم 
العامل���ي واال�شتقرار وغره���ا، وهو االأمر الذي 
جت�ش���د يف الت�رصيحات االإيجابي���ة التي اأطلقها 
امل�شارك���ون يف املنت���دى واحل�ش���ور، والذين 
اأ�ش���ادوا مبملكة البحرين على جهودها الداعمة 
لل�ش���الم، واأك���دوا اأن املنت���دى ج���اء يف الوقت 
املنا�ش���ب م���ع تعاظم �ش���دة التحدي���ات التي 
مير بها العامل وميث���ل م�شاهمة فاعلة واإ�شافة 
اإيجابي���ة من مملكة البحري���ن يف معاجلة ق�شايا 
العامل امللحة، وميك���ن هنا ا�شتذكار بع�شا من 

هذه الت�رصيحات:
* وكي���ل االأم���ني الع���ام لالأم���م املتح���دة 
اأمينة حمم���د راأت اأن املنتدى فر�شة ملناق�شة 
التحديات احلالية التي تواجه العامل واكت�شاف 
كيفية التعامل مع التهديدات املتداخلة التي 

تعوق اإقرار ال�شالم وحتقيق التنمية.
* االأم���ني الع���ام ملجل����س التع���اون لدول 
اخللي���ج العربي���ة عبداللطيف الزي���اين اأكد اأن 
املنتدى ج���اء يف الوقت املنا�ش���ب وي�شهم يف 
تعزيز الروؤية امل�شرتكة لكل من حكومة مملكة 
البحري���ن ومعه���د االأمن العامل���ي جلعل العامل 

مكانا اأف�شل لالأجيال القادمة.
* جوناث���ان غران���وف رئي�س معه���د االأمن 

العامل���ي اأك���د اأن مثل ه���ذه الفعالي���ات التي 
ت�شهم يف تق���دم روؤى م�شرتكة ح���ول االأو�شاع 
يف املنطق���ة، موؤكداً اأن ه���ذا الدعم الذي قدمه 
�شم���وه ه���و دلي���ل ا�شت�شع���ار �شم���وه الأهمية 
التعاون الدويل والتوا�ش���ل والنقا�س من اجل 
الو�ش���ول اإلى حول مثلى ت�شه���م يف ن�رص ثقافة 

االأمن وال�شالم بني خمتلف ال�شعوب.
واإل���ى جانب املنتدى الناج���ح الذي نظمته 
البحري���ن، اأعل���ن ال�شي���خ ح�شام ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة رئي�س جلن���ة )جائ���زة �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
للتنمية امل�شتدامة( عن اختيار ال�شيد بان كي 
مون االأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة للفوز 
بن�شخ���ة اجلائزة للع���ام 2018، وه���ي اجلائزة 
التي تعد تكري�ًشا جلهود �شاحب ال�شمو رئي�س 
ال���وزراء يف دع���م املب���ادرات الدولي���ة الرامية 
اإل���ى حتقيق اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة، من 
خالل ت�شجي���ع وحتفيز االأف���راد اأو املوؤ�ش�شات 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين ذات االإ�شهام يف 
حتقيق هذه االأهداف على امل�شتويات الوطنية 
اأو االإقليمي���ة اأو الدولي���ة، لالرتق���اء باالأو�شاع 

املعي�شية للب�رص يف خمتلف اأنحاء العامل.
واأكد ال�شي���خ ح�شام بن عي�ش���ى اآل خليفة 
يف كلمت���ه اأن اجلائ���زة تعك����س �شيا�شة مملكة 
البحرين وم���دى حر�شها على م�شاركة املجتمع 
ال���دويل جهوده يف جم���ال التنمي���ة امل�شتدامة 
من اأج���ل عامل تعي�س �شعوبه يف ا�شتقرار ورخاء 
يف ظ���ل التحدي���ات التي ت�شهده���ا العديد من 

املناطق.
والق���ى اختيار االأمني الع���ام ال�شابق لالأمم 
املتحدة للفوز  بان كي مون ب� )جائزة �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل 
 2018 للع���ام  امل�شتدام���ة(  للتنمي���ة  خليف���ة 
ا�شتح�شان���ا دولي���ا كب���را؛ تقدي���ًرا للجه���ود 

• منتدى “روؤى البحرين”... �شهادة على ا�شت�رصاف �شمو رئي�س الوزراء للم�شارات امل�شتقبلية التي ت�شمن ا�شتدامة ال�شالم والتنمية ال�شاملة	

البحرين���ي املجتم���ع  ق���وة  م�ش���در  والتن���وع  واالنفت���اح  التعاي����س  اأج���واء 

اخلدم���ات  وتعزي���ز  التحتي���ة  البني���ة  تطوي���ر  يف  ما�شي���ة  احلكوم���ة 

املناط���ق خمتل���ف  يف  االأزم���ات  فتي���ل  لن���زع  العاج���ل  التح���رك 

الكب���رة التي بذلها خالل تولي���ه هذا املن�شب 
الدويل الرفيع يف خدمة االإن�شانية وتعزيز جهود 
ن����رص ال�ش���الم واالأمن وحتقي���ق اأه���داف التنمية 

امل�شتدامة.
وتكت�ش���ب ه���ذه اجلائ���زة اأهمي���ة كبرة يف 
�ش���وء م���ا بات���ت حتظى ب���ه م���ن مكان���ة دولية 
رفيع���ة يف دفع اجلهود االأممية يف جمال التنمية 
امل�شتدام���ة، وجناحه���ا يف توجي���ه اأنظ���ار العامل 
اإل���ى �رصورة اإعط���اء مزيد من االهتم���ام بتطوير 
املجتمعات االأكرث احتياجاً ودعمها للحاق بركب 

التنمية. 
كما و�شعت جائزة “�شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة للتنمية 
امل�شتدام���ة” مملكة البحرين على خريطة الدول 
الت���ي ت���ويل اهتمام���اً خا�ش���اً بتحقي���ق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة، بل وت�شعها �شمن اأولويات 

اأطرها الوطنية بهدف العمل على حتقيقها، 
وهو م���ا انعك�س ب�شورة وا�شحة يف احلر�س 
عل���ى مواءم���ة برنام���ج عمل احلكوم���ة يف مملكة 
البحري���ن مع اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة 2030 
ودم���ج غاياتها فيه مبا ي�شمن حتقيق اأولويات 
احلكومة يف موا�شلة النماء والتقدم، والبناء على 
املكت�شب���ات الت���ي حققتها امل�ش���رة التنموية 

للمملكة ل�شالح االأجيال القادمة.
يف  البحري���ن  مملك���ة  م�شارك���ة  وتكلل���ت 
اجتماع���ات اجلمعي���ة العام���ة لالأم���م املتح���دة، 
بحدث مه���م اآخر ي�ش���ب يف �شال���ح دعم جهود 
تنفيذ اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة، ال�شيما تلك 
املتعلق���ة مب�شتقب���ل االأطف���ال، اإذ مت توقي���ع 
مذك���رة تفاهم بني جلنة جائ���زة �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
للتنمية امل�شتدامة  وموؤ�ش�شة كيال�س لالأطفال، 
يف اإط���ار الزي���ارة الناجح���ة الت���ي ق���ام بها وفد 
احلا�شل���ني  على جائ���زة نوبل وذل���ك لالرتقاء 
باأو�ش���اع الطفولة ودفع جه���ود تبادل اخلربات 
ودع���م وت�شجي���ع �شيا�ش���ات التنمي���ة لالرتقاء 
بالطفول���ة وتعزي���ز دور املجتم���ع يف االهتم���ام 

بالطفل.
كم���ا جاء من���ح ال�شيخ ح�شام ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة  �شه���ادة تقدي���ر م���ن االحت���اد العاملي  
لل�شالم تقديرا مل�شاهمت���ه الفعالة وتعاونه مع 
منظمات ال�شالم يف اإطار تاأكيد املجتمع الدويل 
على دور حكوم���ة مملكة البحرين وحر�شها علي 
امل�شارك���ة يف كل جه���د ي�شعى لن����رص اال�شتقرار 

وال�شالم يف العامل  ٠
من ناحي���ة ثاني���ة، حظيت م�شارك���ة مملكة 
 73 ال����  ال���دورة  اجتم���اع  اأعم���ال  يف  البحري���ن 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة مبدينة نيويورك 
يف  ال�شيم���ا  االأمركي���ة،  املتح���دة  بالوالي���ات 
االجتماع الرفيع امل�شتوي للجمعية العامة لالأمم 
املتح���دة واملعن���ي مبر����س ال�ش���ل، واالجتماع 
الرفيع امل�شتوي للجمعية العامة لالأمم املتحدة 
واملعن���ي باالأمرا�س غر املعدي���ة ومكافحتها، 
بتقدي���ر عاملي متث���ل يف اختي���ار وزارة ال�شحة 
البحرينية لني���ل جائزة فري���ق العمل امل�شرتك 
بني ال���وكاالت التابعة لالأمم املتح���دة، لتكون 
اأول دولة خليجية حت�شد هذه اجلائزة الرفيعة، 
تقدي���را مل�شاهمتها الب���ارزة يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة املتعلقة مبكافحة االأمرا�س 

غر ال�شارية.
ويعد نيل البحرين له���ذه اجلائزة، جت�شيداً 
مل���ا حققت���ه اململك���ة م���ن اإجن���ازات يف املجال 
ال�شح���ي، و�شه���ادة عاملية على تط���ور النظام 
ال�شحي يف اململكة وبلوغ���ه م�شتويات متقدمة 
م���ن ج���ودة خدم���ات الرعاي���ة ال�شحي���ة، والذي 
ي�شاف اإلى �شل�شلة طويلة من التكرمي واالحتفاء 
االأممي مبا حققت���ه اململكة من اإجنازات عاملية 

م�رصفة يف خمتلف املجاالت.
وج�ش���دت م�شاركة مملكة البحرين يف هذين 
االجتماع���ني، ملمح���اً اأخر حلر����س اململكة على 

امل�شارك���ة الفاعلة كع�ش���و يف املجتمع الدويل، 
اإذ �شه���د االجتماع���ني متثيال رفيع���اً من جانب 
اململك���ة وتق���دمي كلمتني من �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء، األقاهما نيابة عن �شم���وه ال�شيد حممد 
بن اإبراهيم املطوع وزير �شئون جمل�س الوزراء، 
وحمل���ت م�شامينهما الكثر م���ن الدالالت التي 
ت�شر اإلى ما توليه البحرين من اهتمام مبختلف 
الق�شاي���ا التي مت�س حا�رص وم�شتقبل الب�رصية يف 
جمي���ع اأنحاء الع���امل ودعمها لكل م���ا فيه اخلر 

ل�شالح االإن�شانية.
وحر�ش���ت البحري���ن م���ن خ���الل الكلمت���ني 
عل���ى تاأكيد موقفه���ا الرا�ش���خ والتزامها رفيع 

امل�شت���وى لدعم اجلهود الدولي���ة للق�شاء على 
االأمرا�س التي تهدد الب�رصية، كجزء من التزامها 
بتنفي���ذ اأه���داف التنمية امل�شتدام���ة، واإميانها 
ب����رصورة تعزي���ز التع���اون والتكات���ف ال���دويل 
يف ه���ذه املج���االت الت���ي ترتبط ب�ش���كل وثيق 
مب�شتقبل وج���ودة احلياة على كوك���ب االأر�س، 
باعتباره���ا م�شئولي���ة يج���ب اأن تت�ش���ارك فيها 

جميع دول العامل.
كما جاءت م�شاركة البحرين يف اأعمال الدورة 
ال� 73 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، واللقاءات 
وزي���ر  اأجراه���ا  الت���ي  الرفيع���ة  الدبلوما�شي���ة 
اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة لتوؤكد 
كذلك على املكانة الدولي���ة للمملكة وحر�شها 

على توطيد عالقاتها مبختلف االأطراف الدولية، 
وتنمي���ة اأوا�رص ال�رصاكة البن���اءة التي اأقامتها مع 
خمتل���ف املنظم���ات الدولي���ة خلدم���ة االأهداف 
االإن�شانية يف ب�شط ال�شالم واال�شتقرار وامل�شي 
يف عملية التنمية يف العامل خلدمة االإن�شان اأينما 

كان وفق مبادئ التعاون الدويل. 
امل�شارك����ة  تل����ك  اإن  الق����ول،  ويبق����ى 
الفاعل����ة م����ن مملك����ة البحري����ن يف اجتماعات 
اجلمعية العام����ة لالأمم املتح����دة، ومبادرتها 

بتنظيم منت����دى دويل يخت�س بق�شايا االأمن 
وال�ش����الم والتنمي����ة يف العامل، حتم����ل العديد 
م����ن الدالالت التي توؤكد ال����دور الن�شط الذي 
تقوم ب����ه اململكة على امل�شتويات االإقليمية 
والدولية واالأممي����ة دعما منها للق�شايا التي 
ت����وؤرق االإن�شاني����ة، ورغب����ة يف امل�شاعدة على 
اإيج����اد اآلي����ات للعم����ل اجلماع����ي م����ن �شاأنها 
اأن توف����ر لل�شع����وب حقها يف ال�ش����الم واالأمن 

واال�شتقرار والرخاء.

البحري���ن حقق���ت ق�ش����س جن���اح يف اإجن���از غالبي���ة اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة

ت����اأك����ي����د دع������م ال���ب���ح���ري���ن ال�����دائ�����م الأه����������داف ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������ش���ت���دام���ة

واال�شتق���رار االأم���ن  ال�شتتب���اب  االأول  املدخ���ل  والع���ادل  ال�شام���ل  ال�ش���الم 
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ل�����ل�����ت�����رع م�������ك�������ان�������ا  ي�������ج�������د  مل  وا�����������س����������ع  ن�������������س������ائ������ي  ح���������������س�������ور 

“غيرِّ باإح�سانك” حت�سد 485 كي�س دم يف 5 �ساعات
حملة “زين العابدين” مل ت�ستقبل كل املترعني ل�سيق املكان

بدور املالكي من جرداب

ك�س����ف رئي�س جمل�����س اإدارة جمعي����ة مدينة عي�سى 
اخلريية الجتماعية ن�سال البناء عن اأن حملة الإمام زين 
العابدي����ن “غري باإح�سان����ك” للترع بال����دم يف ن�سختها 
ال�18، ا�ستطاعت اأن جتمع اأكرث من 485 وحدة دم لبنك 
ال����دم املرك����زي، يف 5 �ساعات، و�سط اإقب����ال وا�سع جدا 
لأكرث من 800 مترع بالدم، يف �سالة املرجان بجرداب.

وقدم املترعون من خمتل����ف املحافظات؛ لتلبية 
ن����داء اجلمعية، بح�سور نائب رئي�����س الأوقاف اجلعفرية 
عبداحل�س����ن الديري، وعدد كبري م����ن روؤ�ساء اجلمعيات 
اخلريي����ة والتطوعية، ورئي�س بنك الدم فخرية دروي�س، 
اإدارة اجلمعي����ة  واأع�س����اء جمل�����س  ومب�سارك����ة رئي�����س 

واملتطوعني يف الفعالية.
واأ�س����ار البناء اإلى اأن ع����دد الذين ح�رضوا للترع يف 
احلمل����ة ومل يتمكنوا من الترع لنفاد الأكيا�س بلغ اأكرث 
من 156 مترع����ا، بالإ�سافة اإلى العديد من املترعني 
الذي����ن مل ن�ستط����ع ا�ستقبالهم؛ ل�سي����ق ال�سالة، حيث 
ب����دا املتطوعون يعملون كخلية نحل؛ خلدمة املترعني 
يف احلمل����ة التي انطلقت اأم�س، يف مت����ام ال�ساعة الثانية 
ظه����را بالتع����اون م����ع وزارة ال�سح����ة ممثلة ببن����ك الدم 

املركزي، وعيادة “اأ�سرت” الطبية.

“غير بإحسانك”
ولفت البناء اإلى اأن احلملة بداأت بعد �سالة اجلمعة 
يف ال�ساع����ة الواح����دة والن�س����ف ظهرا، وانته����ت احلملة 
بنف����اد اأكيا�س ال����دم التي مت تزويده����ا للقائمني على 
احلمل����ة يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، يف قاعة ق�رض املرجان 
مبنطقة جرداب، حتت �سعار “غري باإح�سانك”، وبرئا�سة 
اأمني �رض اجلمعي����ة ح�سن احلمد، وبالتعاون مع بنك الدم 
املرك����زي التاب����ع ل����وزارة ال�سح����ة؛ انطالقا م����ن حر�س 
اجلمعي����ة عل����ى امل�ساركة يف مب����ادرات خدم����ة املجتمع 
و�سم����ن التزامه����ا مب�سوؤوليته����ا الجتماعي����ة من خالل 

م�ساندة املر�سى املحتاجني للدم لإنقاذ حياتهم.
واأو�س����ح البناء اأن ع����دد املتطوعني م����ن الكوادر 
الت����ي ان�سمت للعم����ل باحلملة م����ن املتطوعني للحملة 
قد جت����اوز 170 كادرا حتى الآن، مبينا اأن احلملة اأعدت 
ه����ذا العام 8 جل����ان لتعي����ني الك����وادر املنا�سب����ة لها، 
وه����ي، اللجنة الطبي����ة، وجلنة العالق����ات العامة، وجلنة 
الفعالي����ات، وجلن����ة ال�سالمة، واللجن����ة الإعالمية، وجلنة 
اجلودة، وجلنة القوى العامل����ة، وجلنة الت�سويق، وجلنة 
الدعم الفن����ي واللوج�ستي، وجلنة ال�رضاك����ة املجتمعية، 

الت����ي �ساركت كله����ا بالفعالية، بالإ�ساف����ة اإلى 60 من 
الك����وادر الطبية والتمري�سي����ة والفنية من املتطوعني 
الذي����ن ي�ساركون �سنويا باحلملة وطاقم من كوادر بنك 

الدم التابع للوزارة.

شكر لكل الداعمين 
واأع����رب رئي�س جمل�س اإدارة جمعي����ة مدينة عي�سى 
اخلريي����ة الجتماعي����ة يف ت�رضيح����ات ل� “الب����الد” الراعي 
الإعالم����ي للحمل����ة منذ 10 �سنوات ع����ن �سكره وتقديره 

ملئ����ات املترع����ني الت����ي ت�ستقطبهم احلمل����ة ب�سكل 
�سن����وي مبختلف اأطيافه����م للترع بدمائه����م يف �سبيل 
اإنقاذ حي����اة مر�سى وحمتاجني قد تتوقف حياتهم على 
قط����رة دم؛ لأنه����م يوؤثرون الآخرين عل����ى اأنف�سهم ومن 
دون اأي دواف����ع مادي����ة واإمن����ا م����ن اأجل النا�����س جميعا، 
م�ستذك����را يف هذه املنا�سبة اأن “م����ن اأحيا نف�سا فكاأمنا 

اأحيا النا�س جميعا”.
واأك����د اأن عم����ل اخلري م����ن اأج����ل جمي����ع النا�س هو 
اأح����د اأ�����رضار ا�ستمرار هذه املب����ادرة، الإن�ساني����ة الراقية 
وتوا�سله����ا، موؤك����دا اأن احلمل����ة يف �سنواته����ا ال�سابق����ة 
ا�ستطاع����ت اأن تكون رافدا مهما لبنك الدم املركزي يف 

عمله الإن�ساين.

توفير مركز صحي للحملة
ودع����ا البن����اء امل�سوؤول����ني يف وزارة ال�سح����ة اإل����ى 
�رضورة ت����ويف مركز �سحي لإقامة احلمل����ة ال�سنوية فيه؛ 
للم�سارك����ة الوا�سعة التي ت�سهده����ا احلملة من خمتلف 
�رضائ����ح املجتمع يف الترع بال����دم ل�ساحلها، م�سريا اإلى 
اأن ح�س����ود م����ن الن�س����اء البحرينيات م����ن املنطقة ومن 
مناط����ق اأخرى يح�رضن للترع بالدم، ولكننا ل ن�ستطيع؛ 
لأن املكان الذي نقيم احلملة فيه �سنويا هو �سالة، ول 

ت�ستوعب الأعداد الكبرية التي حت�رض للترع بالدم. 
رئي�����س جمعي����ة مدين����ة عي�س����ى اخلريي����ة  واأك����د 
الجتماعي����ة ن�سال البناء اأن اجلمعي����ة ت�سعى دائماً اإلى 
تعزي����ز مفاهيم وقي����م ال�رضاكة املجتمعي����ة بينها وبني 
جمي����ع املوؤ�س�سات �س����واء كانت حكومي����ة اأو خا�سة من 
اأج����ل تفعي����ل دوره����ا يف املجتم����ع، ولتعزي����ز دورها يف 
امل�سئولي����ة املجتمعي����ة والتالح����م املجتمع����ي وتقدمي 

الدعم لالزم ملن هم بحاجة اإليه.

غرس ثقافة العمل التطوعي 
م����ن جانبه، اأ�سار اأمني �رض اجلمعي����ة ورئي�س احلملة 
اإل����ى اأن حملة زي����ن العابدين للترع بال����دم يف ن�سختها 
ال�18 تهدف اإلى غر�س ثقافة العمل التطوعي من خالل 
ن�����رض الوعي باأهمي����ة الترع بال����دم ودوره يف اإنقاذ حياة 
املر�سى وامل�سابني، وكذلك ن�رض ثقافة البذل والعطاء 
بني اأفراد املجتمع حيث اإن الترع بالدم واجب اإن�ساين 
ووطني وتقع امل�سوؤوليات على الوزارات واملوؤ�س�سات 
احلكومي����ة ودوره����ا الكب����ري يف الإ�سه����ام يف الأن�سط����ة 

واملنا�سبات املجتمعية.

شكر وتقدير
واأع����رب احلم����د ع����ن �سك����ره وتقدي����ره ل����كل م����ن 
�ساه����م يف اإجناح احلملة ه����ذا العام به����ذا ال�سكل الذي 
نفتخ����ر به جميع����ا، مو�سال �سكره اإلى رئي�����س بنك الدم 
فخري����ة دروي�س، ودورها وتعاونه����ا الإيجابي �سنويا مع 
القائمني عل����ى احلملة، مو�سال �سك����ره لطاقم موظفي 
بن����ك الدم املرك����زي وللمتطوعني من الك����وادر الطبية 
والتمري�سية والفنية من وزارة ال�سحة ومن املتطوعني 
جمعي����ا وللج����ان التي �سارك����ت باإجن����اح الفعالية بهذه 
ال�س����ورة امل�رضفة، وجلمي����ع الذين ي�ساهم����ون م�ساهمة 
فعال����ة يف اإجن����اح احلملة من خ����الل العم����ل التطوعي اأو 

ترعهم بالدم مبا فيه خري م�سلحة الوطن واملواطن.

مشاركة المقيمين 
وذك����ر اأن اجلمعية ت�سعى دائما اإلى تعزيز مفاهيم 

وقي����م ال�رضاكة املجتمعية بينها وبني جميع املوؤ�س�سات 
�س����واء كان����ت حكومية اأو خا�سة من اأج����ل تفعيل دورها 
يف املجتم����ع، ولتعزيز دوره����ا يف امل�سوؤولية املجتمعية 
والتالح����م املجتمع����ي وتق����دمي الدع����م ال����الزم ملن هم 

بحاجة اإليه.
وفال اإن اجلمعي����ة ا�ستقبلت هذا العام العديد من 
املقيمني من اجلاليات العربي����ة، واجلاليات الآ�سيوية، 
وبع�سه����م ح�رض م����ن قرى املح����رق للم�سارك����ة بالترع 
بال����دم، وه����ذا ما يوؤك����د النجاح الذي حققت����ه احلملة يف 

ال�سنوات املا�سية.
واأو�سح احلمد اأن احلمل����ة تهدف اإلى غر�س ثقافة 
العم����ل التطوع����ي من خالل ن�����رض الوعي باأهمي����ة الترع 
بال����دم ودوره يف اإنق����اذ حي����اة املر�س����ى وامل�ساب����ني، 
خ�سو�س����ا من هم باأم�ّس احلاجة للدم ل�ستمرار حياتهم، 
وكذل����ك ن�رض ثقافة البذل والعطاء ب����ني اأفراد املجتمع، 
فالترع بالدم واجب اإن�ساين ووطني وتقع امل�سوؤوليات 
على الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ودورها الكبري يف 

الإ�سهام يف الأن�سطة واملنا�سبات املجتمعية.

شكرا لبنك الدم 
واأع���رب احلم���د ع���ن ال�سك���ر والتقدي���ر جلميع 
الك���وادر العامل���ة من موظف���ي بنك ال���دم املركزي 
وتعاونه���م اجل���اد ال���ذي ي�سب يف م�سلح���ة اجلميع، 
والذي���ن عملوا ب�سورة متوا�سلة من���ذ بداية احلملة، 
حت���ى نهايتها م���ن دون كل���ل اأو ملل م���ن اأجل جمع 
اأك���ر عدد ممكن من وح���دات الدم والت���ي يحتاجها 
بن���ك الدم يف تغطية كاف���ة احتياجاته من الدم �سواء 

للم�ست�سفيات اأو لالأفراد.

• “البالد” مع املنظمني	 • م�ساهمة مميزة من “اأ�سرت”	

• اإقبال كبري	 • وردة لكل مترع	

جل�����ان  8 وت���������س����ك����ي����ل  م������ت������ط������وع������ا...   170 م�����������س�����ارك�����ة  ال������ب������ن������اء: 

احل�����������م�����������د: احل�������م�������ل�������ة ت�������وث�������ي�������ق ل�������ل���������������رضاك�������ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة 

�سالح كاظ���م، متطوع ن�سيط، 
يتح���رك عل���ى كر�سي���ه مل�ساعدة 
الآخرين؛ لأنه من ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة، ت���راه يف كل رك���ن م���ن 

اأركان املكان ميد يد العون.
مغمو����س  اأن���ا  بفخ���ر:  يق���ول 
بالعم���ل التطوعي من���ذ اأن خلقني 

اهلل �سبحانه وتعالى.

وي�سي���ف: الإعاق���ة مل متنعني 
التطوع���ي،  العم���ل  اقتح���ام  م���ن 
وي�سي���ف: اأن���ا اأكون حي���ث يكون 
�ساع���ر  واأن���ا  اخل���ريي،  العم���ل 
وممثل ومدرب تنمي���ة ب�رضية، ومل 
مينعني ال�سكل���ر من امل�ساهمة يف 
كل الأعم���ال اخلريي���ة التطوعي���ة 

واخلريية.

متطوع لم تمنعه اإلعاقة: العمل الخيري “صديقي”



ع���ن  البل���دي  املرت�ش���ح  ق���ال 
الدائ���رة الأولى باملحافظة اجلنوبية 
)مدينت���ا زاي���د وعي�ش���ى( يو�ش���ف 
احلادي اإنه �شيتحرك لإن�شاء م�شمار 
م�شي مطاطي ذك���ي مبدينة عي�شى 
اإذا حظي بالثق���ة لع�شوية املجل�س 

البلدي اجلنوبية.
واأ�شاف: �شيطل���ق عليه م�شمى 
مم�شى مدين���ة العظماء وهو م�شمار 
م�ش���ي مطاط���ي ذك���ي ب���ه اأجه���زة 
حل�ش���اب ال�شع���رات احلراري���ة بع���د 
امل�ش���ي و�شي�شم���ل تركي���ب اأجهزة 
مماثل���ة ح���ول م�شم���ار اجل���ري يتم 
توزيعها عل���ى منطقت���ن يف بداية 
ونهاي���ة امل�شم���ار ليتمك���ن جمهور 
رواد امل�شم���ار م���ن القي���ام ببع�س 
حماء الريا�شية قبل البدء  متارين الإ

مبمار�شة ريا�شة اجلري.
الذك���ي  امل�شم���ار  اأن  وذك���ر 
تتب���ع  تكنولوجي���ا  �شي�شتخ���دم 
خط���وات  يتتب���ع  حي���ث  البيان���ات، 
ال�شخ�س وير�شل تقارير دورية اإلى 
ح�شاب���ه ال�شخ�ش���ي عل���ى تطبيقات 
منطق���ة  ث���م  املتح���رك،  الهات���ف 
خم�ش�ش���ة للع���ب وم���رح الأطف���ال 
بطريق���ة  ت�شميمه���ا  �شيج���ري 
اآمن���ة ت�شم���ح لذويه���م بال�شتمتاع 
باأوقاته���م م���ن دون خ���وف اأو قلق 

عليهم.
ولف���ت اإل���ى اأن هن���اك جترب���ة 

الأر�شية املطاطية ال�شحية ملزاولة 
ريا�ش���ة امل�ش���ي نف���ذت لأول م���رة 
مبدين���ة عي�ش���ى، ومل تتك���رَّر اإل اأن 
املم�ش���ى ال���ذي يق���ع و�ش���ط جممع 
م�شاحت���ه  عي�ش���ى  مبدين���ة   )809(
�شغ���رة ج���دا مقارن���ة بامل�شام���ر 
الوطنية، وطوله ل يتجاوز 400 مرت، 
وكل���ف ميزاني���ة الدول���ة 214 األف 

دينار. 
ووا�ش���ل: امل�شم���ار احل���ايل ل 
توجد به لفتات اإر�شادية بامل�شافة 
الت���ي تقطعه���ا ولي����س ب���ه خدمات 
ك���رادات ومطاع���م ومق���اه اأو حتي 

جهاز ال�رصاف اآيل.
ي�ش���ار اإل���ى اإن الدائ���رة الأولى 
ت�شمل املناط���ق واملجمعات الآتية: 
مدين���ة زاي���د )720-718( ومدينة 
عي�ش���ى )-801-802-803-804

.)805-806-807-808-810

رئي�س �لفريق: ر��سد �لغائب. �ل�سحافيون: ليلى مال �هلل، �إبر�هيم �لنهام، �سيد علي �ملحافظة، مروة خمي�س، ح�سن عدو�ن. �مل�سورون: ر�سول �حلجريي، خليل �إبر�هيم، �إ�سماعيل �ل�سقاي، �أمين يعقوب.
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802 �لناخبون �لأجانب لبلدي “�ل�سمالية” و�أكرثهم يقيمون يف �سار
ي�شكلون اأقل من 1 % من اإجمايل امل�شوتن.. واأقلهم يف بني جمرة والدراز

ك�شفت اإح�ش���اءات اأجرته���ا “البالد” عن 
عدد الناخبن الأجانب غر البحرينين )�شواء 
خليجيون اأم اأجانب ميتلك���ون عقارات مبنية 
واأرا�شي بالدولة( للمجل�س البلدي باملحافظة 

ال�شمالية بقرابة م�شاركة 802 ناخباً.
تربع���ت الدائ���رة اخلام�ش���ة )�ش���ار( على 
اأعلى ن�شبة مقيدين للت�شويت  ب� 136 ناخباً 
تلته���ا الدائرة ال�شابعة )ب���وري ودم�شتان( ب� 

119 ناخباً.
وحل���ت الدائ���رة الرابع���ة ب���� 81 ناخباً ثم 
الدائ���رة الثاني���ة ع����رص ب���� 74 ناخب���اً و�شمت 

الدائرة الثامنة 60 ناخباً.
وتنا�شب���ت الكف���ة يف الدائرت���ن الثالثة 
واحلادي���ة ع����رص ب� 57 ناخب���اً تبعته���ا الدائرة 
الأول���ى ب� 51 ناخباً ث���م الدائرة ال�شاد�شة 48 

ناخباً.
واأظهرت الح�شائي���ة الدائرة التا�شعة ب� 

47 ناخب���اً ثم الدائرة العا�رصة ب� 41 ناخباً ويف 
اأدن���ى الرتتيب حل���ت الدائرة الثاني���ة ب� 31 

ناخبا. 
ووف���رت بلدية ال�شمالية جه���از كمبيوتر 
)لبتوب( مبركز خدمات العمالء. وجل�س خلف 

الطاول���ة موظف ق�شم تقنية املعلومات خالد 
علوي ورجل الأمن اأحم���د عبداهلل، وخ�ش�شت 

طاولة ل�شيافة الناخبن.
واأ�ش���ار املوظ���ف لتعليم���ات مدي���ر عام 
ب�ش���اأن  الف�شال���ة  ملي���اء  ال�شمالي���ة  بلدي���ة 

�رصورة تق���دمي جميع الت�شهي���الت للناخبن 
بالك�ش���وف  اأ�شمائه���م  لدراج  لالطمئن���ان 
الر�شمي���ة، وتق���دمي املعلوم���ة والإر�شادات 

الالزمة لذلك.
وكانت فرتة عر����س جداول الناخبن قد 

ا�شتمرت ملدة اأ�شبوع من يوم اخلمي�س ولغاية 
يوم الأربعاء املوافق 3 اأكتوبر املا�شي.

حممد زين �لدين  
متدرب من �جلامعة �لأهلية

802 ناخب اأجنبي بال�شمالية وي�شكلون 0.6 % من جدول امل�شوتن
الناخب���ة املناطق واملجمعاتالدائرة الكتل���ة 

لرملان 2014
الناخبن  ع���دد 

الأجانب
ن�شبتهم

حل���ة عبدال�شالح )444( واملق�شع )450( وكرانة )454-456-458-460( وجنو�شان )502-504-506-508( وجد احلاج )514( وباربار )1-528-526-524-522-520-518
0.4 %53010،74951( والدراز )536(.

0.4 %6،97031املرخ )531( وبني جمرة )537-539-541-543( والدراز )538-540-542-544( واملدينة ال�شمالية )590-588-586-584-583-582-580(.2

البدي���ع )550-552-553-555-557-559( واجلنبي���ة )561-565-569( وجزيرة جدة/اأم ال�شبان )587( واملدينة ال�شمالي���ة )581-585-589( وجزيرة جدة )591( واجل�رصة 3
0.9 %6،08257)1001-1002-1003-1004-1006( والهملة )1009-1010( وجزيرة اأم النع�شان )1089( وجزيرة اجل�رص )1095(.

0.8 %9،27781جبلة حب�شي )431-433-435( وال�شهلة ال�شمالية )439-441( والقدم )447( واأبوقوة )455-457( و�شلماباد )702-704-706-708-712( وهورة عايل )714( ةعايل )744(.4

القدم )449-453( واحلجر )463-465( واأبو�شيبع )469-471-473-475( وال�شاخورة )477-479-481( ومقابة )505-507-509-513( و�شار )5-523-521-517-515
1.3 %52510،388136-527( واملرخ )533-529(.

0.4 %10،70448هورة عايل )730( وعايل )742-740-738-736-734-732(.6

1.2 % 10،245119القرية )545-547-549-551( واجلنبية )571-575-577-579( وبوري )752-754-756-758-760-762( والهملة )1012-1014( ودم�شتان )102-1019(. 7

0.7 %8،52160اللوزي )1016( ومدينة حمد )1206-1204-1203(.8

0.3 %12،31547مدينة حمد )1210-1209-1207-1205(.9

0.3 %10،55241مدينة حمد )1218-1214-1212-1208(10

0.4 %12،34157دار كليب )1046( ومدينة حمد )1216-1215-1213-1211(.11

دم�شت���ان )1017( والل���وزي )1020-1018( وك���رزكان )1028-1027-1026-1025( واملالكي���ة )1034-1033-1032( و�ش���دد )1038-1037( وال�شافرية )1041( 12
0.6 %11،32374و�شهركان )1042-1044(.

0.6 %119802، 467املجموع

• •موظف تقنية املعلومات ببلدية ال�شمالية خالد علوي ورجل الأمن اأحمد عبداهلل	 “ترويل” �شيافة بلدية ال�شمالية	 • ملياء الف�شالة	

م�سمار م�سي ذكي مبدينة “�لعظماء” 
�سـري�ســـل تقاريــــرك للموبايــــــل

ل برادة اأو مقهى اأو “ATM” باملم�شى احلايل... املرت�شح البلدي احلادي:

• يو�شف احلادي	

زينل: لربط مبادر�ت �لتو�زن �ملايل بت�رشيعات يقرها �لربملان

لإلغاء ر�سوم �لطعون على قر�ر�ت �للجان �لإ�رش�فية

اأهم ما يت�شمنه الرنامج ا�شتمرارية م�رصوعات التنمية

بعد �شدور قرار بتاأجيل �شدادها... املعريف:

ن���وه النائب ال�شاب���ق املحامي يو�شف زين���ل باجلهود املبذولة لإجن���از برنامج 
حتقي���ق الت���وازن املايل ملعادل���ة امل�رصوفات والإي���رادات احلكومية بحل���ول العام 

2022 حتت م�شمى برنامج التوازن املايل.
وق���ال اإن الرنام���ج يت�شم���ن العديد م���ن املب���ادرات الطموحة الت���ي �شتنقذ 
القت�ش���اد الوطن���ي وت�شهم يف رف���ع م�شت���وى الأداء وفق طريق ي�شم���ن اإعالء قيم 
امل�شاءل���ة وال�شفافي���ة واحلوكمة ف�شال عن اإ�شه���ام هذا الرنام���ج يف ال�شيطرة من 
ارتف���اع الّدين العام الذي ميثل خطرا اقت�شاديا. وذكر اإن اأهم ما يت�شمنه الرنامج 
ا�شتمراري���ة م�رصوعات التنمي���ة وموا�شلة ا�شتقط���اب ال�شتثم���ارات. ولفت النائب 
ال�شاب���ق اإلى اإن م�شرة التنمية الوطنية ت�شر نحو حتقيق الأهداف الوطنية الكرى 
لدع���م ال�شتقرار القت�ش���ادي الأمثل بقي���ادة جاللة امللك وبدعم م���ن �شمو رئي�س 
ال���وزراء ومب���وؤازره من �شمو ويل العه���د النائب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء. وراأى 
النائ���ب ال�شابق يو�شف زينل ����رصورة ربط اإقرار اأو تنفيذ مب���ادرات برنامج التوازن 
امل���ايل بقوانن يقرها الرملان؛ لكي تك���ون هذه املبادرات �شلبة وت�شتند لقاعدة 
�شعبي���ة اأقوى. ولفت ل�رصورة اأن ل يت�رصر املواطن من تطبيق اأّي مبادرة مت�س جيب 
الأ����رصة البحرينية اأو تنتق�س من مكت�شبات البحرينين. ودعا ل�رصورة ال�شتفادة من 
اإط���الق مبادرات برنامج التوازن املايل من خالل تفعيل التوجيهات امللكية بتحويل 

التحدي���ات اإل���ى فر�س من اأج���ل الوطن واملواطن. وق���ّدم ال�شك���ر والتقدير للدول 
اخلليجية الثالث، اململكة العربية ال�شعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية 
املتح���دة، على الدع���م ال�شخي الذي قدم���وه وي�شتمرون بتقدميه م���ن اأجل البحرين 
وم�رصوعاته���ا التنموي���ة. و�شيرت�شح زينل بالدائ���رة التا�شعة باملحافظ���ة ال�شمالية، 

والتي متثل جممعات مدينة حمد )1205-1207-1209-1210(.

اأ�ش���اد النائب حمم���د املعريف باخلط���وات الأخرة 
الت���ي اتخذته���ا النيابة العام���ة بقيادة النائ���ب العام 
عل���ي البوعينن باإن�شاء جلنة من اأع�شاء النيابة العامة، 

تخت�س بالتحقيق والت�رصف يف اجلرائم النتخابية.
واأك���د املع���ريف اأن وجود اللجن���ة �شي�شاهم ب�شكل 
كبر يف ت�شهيل العملية النتخابية، و�شرها ب�شال�شة، 

والإ�رصاع بحل امل�شاكل والعقبات يف حال وجودها.
واأ�شاد املعريف بق���رار تاأجيل ر�شوم الطعون على 
قرارات اللجان الإ�رصافية ب�شاأن جداول الناخبن، داعًيا 
اإلى اإلغائه���ا ب�شكل كامل باعتبار ه���ذا الت�شحيح حًقا 

للمواطن على الدولة. 
واعتر املعريف اأن التطور الكبر يف النيابة العامة 
والنظام الق�شائ���ي يف البحرين يعك�س حر�س القيادة 
الر�شي���دة عل���ى الرتق���اء بال�شلطات الث���الث على حد 

�شواء.
اأ�ش���ار املع���ريف اإل���ى اأن الإ����رصاف الق�شائي على 
النتخابات يعد خر �شمانة على نزاهتها، حيث ي�شهد 
اجلميع مب�شتوى الق�ش���اء البحريني املتطور، ونزاهته 
العالية، واملهنية وال�شفافية التي يتعامل بها النظام 

الق�شائي مع كافة امللفات.
• حممد املعريف	

• يو�شف زينل بفرتة عر�س جداول الناخبن	



ل �سكاوى �سد مركزي رعاية �لأحد�ث و�لإبعاد... و�أكرثها �سد �سجن جو
اإحالة 90 ق�سية للمحاكم الع�سكرية بوزارة الداخلية.... “$” تن�رش تقرير “التظلمات”:

ب���ن التقرير ال�سن���وي اخلام����س للأمانة 
العامة للتظلمات، والذي يغطي الفرتة من 1 
ماي���و 2017 حتى 30 اأبريل 2018 اأن الأمانة 
تلق���ت 1093 تظلم���ا، منه���ا 334 �سك���وى، 

و760 طلب م�ساعدة.
وذك���ر التقري���ر ال���ذي تن�رش اأب���رز نتائجه 
“الب���لد” اأن جمم���وع ال�س���كاوى �س���د مراكز 
الحتياط���ي  واحلب����س  والتاأهي���ل  الإ�س���لح 
ومراك���ز الرعاية الأخرى و�سلت 188 �سكوى، 
منها 119 �سك���وى �سد مركز اإ�سلح وتاأهيل 
الن���زلء بجو، يف ح���ن مل تتل���ق الأمانة العامة 
�س���كاوى �س���د مرك���ز رعاية الأح���داث ومركز 

الإبعاد.
ولفت التقرير اأنه مت اإحالة 120 �سكوى، 
اأحيل���ت لإدارة املحاك���م  90 �سك���وى  منه���ا 
الع�سكري���ة ب���وزارة الداخلي���ة و30 �سك���وى 
اأحيلت لوحدة التحقي���ق اخلا�سة، يف حن اأنه 
مل يت���م اإحال���ة اأي �سك���وى للنياب���ة العامة اأو 

اللجان التاأديبية.
وك�س���ف التقرير اأن هن���اك 1040 تظلما 
ق���دم ب�س���كل �سخ�س���ي، و50 تظلم���ا �س���در 
م���ن منظم���ات دولي���ة، و3 تظلم���ات قدمتها 
منظم���ات حملية، وتظلما واحدا با�رشته الأمانة 

من دون �سكوى.
وذك���ر التقرير اخلام�س للأمانة اأن جمموع 
التظلم���ات التي تق���دم بها ذك���ور بلغ 772 
تظلما، يف حن و�سل جمموع التظلمات التي 

تقدمت بها اإناث 322 تظلما.

أكثر التظلمات
وبن التقري���ر اأن اأك���ر التظلمات التي 
وردت للأمان���ة العام���ة للظلم���ات تق���دم بها 
اأف���راد ي���رتاوح اأعمارهم ب���ن 33-26 �سنة، 
حيث و�سل عددها 355 تظلما، وجاءت الفئة 
العمرية بن 55-46 �سنة يف املرتبة الثانية 

ب� 317 تظلما.
وورد يف التقري���ر اأن الفئ���ة العمرية بن 
45-36 �سن���ة ب���� 163 تظلم���ا، بينم���ا عدد 
التظلمات و�سل اإلى 108 تظلمات من الفئة 
العمري���ة بن 25-19 �سنة، كم���ا ورد الأمانة 
العامة للتظلمات 97 تظلما من الفئة العمرية 
بن 65-56 �سنة، كما بغلت عدد التظلمات 
م���ن الفئة العمري���ة 76 واأك���ر 22 تظلم، يف 
حن اأن اأقل فئة عمري���ة تقدمت بالتظلمات 
ح�س���ب التقري���ر كان���ت ب���ن 18-15 �سنة، 
والتي و�سل جممع تظلماتها11 تظلما فقط.

ع���دد  اأك���ر  ف���اإن  التقري���رن  وح�س���ب 
للتظلمات ق���دم للأمان���ة العام���ة للتظلمات 
يف ال�سن���ة الت�سغيلي���ة )ماي���و -2017 اأبريل 
مار����س  يف  كان  تظلم���ا   129 كان   )2018
م���ن  كل  يف  تظلم���ات   110 يتبعه���ا   2018
اأكتوبر 2017 وفراير 2018، وبن التقرير 
اأن اأق���ل ع���دد تظلم���ات ورد للأمان���ة كان يف 

يونيو 2017 بعدد 45 تظلما فقط.

طلبات المساعدة
 ولف���ت التقري���ر اإل���ى اأن الأمان���ة العامة 
للتظلم���ات تلق���ت 760 طلب���ا للم�ساعدة يف 
وه���ي   ،)2017-2018( الت�سغيل���ي  الع���ام 
الطلب���ات ل حت���وي ادعاءات ب�س���وء �سلوك اأو 
بارت���كاب اأي خمالف���ات قانوني���ة، واإمنا هي 
عب���ارة عن طل���ب للمعلوم���ات اأو للم�سورة اأو 
للم�ساع���دة اأو للح�سول على تطمينات ب�ساأن 
قلق اأو م�سكلة ما لدى �ساحب الطلب ومعظم 
طلب���ات امل�ساع���دة ه���ذه وردت م���ن ن���زلء 
وحمبو�س���ن اأو من ذويه���م، وح�سب التقرير 
مت ت�سوي���ة 746 تظلما، فيما بقي 14 تظلما 

قيد التحقيق.

الشكاوى 

وك�سف التقري���ر اأن الأمانة العامة تلقت 

334 �سك���وى بن مايو 2017 واأبريل 2018 
مت حفظ 169 �سكوى لنتف���اء الفعل املوؤثم 
وحتوي���ل 120 �سك���وى للجه���ات املخت�س���ة 

وحفظ 17 �سكوى لعدم الخت�سا�س ومازالت 

28 �سكوى قيد التحقيق.

مديريات الشرطة 
وح�سب ت�سني���ف التقرير لل�سكاوى بن 
اأن���ه مت تقدمي 20 تظلما �س���د مديرية �رشطة 
منه���ا   16 حف���ظ  مت  ال�سمالي���ة،  املحافظ���ة 
لنتفاء الفعل املوؤث���م، واإحالة 2 منها وحفظ 
�سكوى واح���دة لعدم الخت�سا�س واأخرى قيد 

التحقيق.
يف حن ق���دم للأمانة العام���ة 14 �سكوى 
�س���د مديرية �رشط���ة املحافظ���ة ال�سمالية مت 
حفظ 13 منها لنتفاء الفعل املوؤثم واأحيلت 

�سكوى واحدة.
اأما ن�سيب مديرية �رشطة حمافظة املحرق 
كان 12 �سك���وى للأمانة العامة للتظلمات مت 
حفظ 10 منها؛ لنتفاء الفعل املوؤثم، واإحالة 

.2
وقدمت �سد مديرية �رشطة العا�سمة 11 
�سك���وى، مت حف���ظ 11 منها؛ لنتف���اء الفعل 
املوؤثم، وحفظ 1 لعدم الخت�سا�س، ومازالت 

1 قيد التحقيق.

إدارات المباحث 
واأظه���ر التقري���ر اأن هن���اك 49 �سك���وى 
قدم���ت �س���د اإدارات تابع���ة ل���لإدارة العامة 
للمباح���ث والأدلة اجلنائي���ة، منها 39 �سكوى 
�س���د اإدارة التحقيق���ات اجلنائي���ة و5 اإدارة 
مكافح���ة املخ���درات و3 �سكاوى �س���د اإدارة 
املعلوم���ات اجلنائية و2 �س���د اإدارة مكافحة 

الإجتار بالأ�سخا�س وحماية الآداب العامة. 
كما و�سلت الأمانة العامة 7 �سكاوى �سد 
الإدارة العامة للمرور و16 �سكوى �سد �سوؤون 
اجلن�سي���ة واجلوازات والإقامة و8 �سد الإدارة 
العامة ملكافحة الف�ساد والأمن والقت�سادي 
اجلم���ارك،  �س���وؤون  �س���د  و2  والإلك���رتوين، 
و4 �س���د مديري���ة القوات اخلا�س���ة، و2 �سد 
مديرية �رشط���ة املطار، و1 �سد مديرية �رشطة 

ج�رش امللك فهد.
وب���ن التقرير اأن جمم���وع ال�سكاوى �سد 
مراكز الإ�سلح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي 
ومراكز الرعاية الأخ���رى و�سلت 188 �سكوى 
منها 119 �سك���وى �سد مركز اإ�سلح وتاأهيل 
النزلء بجو، و42 �سد مركز احلب�س الحتياطي 
للرج���ال باحلو�س اجل���اف، و24 �سكوى �سد 
مرك���ز اإ�سلح وتاأهيل الن�س���اء، و3 �سد مركز 
احلب����س الحتياط���ي للن�س���اء، و1 �س���د مركز 
الإبع���اد واإدارة ال�س���وؤون الطبي���ة مبركز جود 
وح���ن مل تتل���ق الأمانة العامة �س���كاوى �سد 

مركز رعاية الأحداث ومركز الإبعاد.
ولفت التقرير اأنه مت اإحالة 120 �سكوى، 
اأحيل���ت لإدارة املحاك���م  90 �سك���وى  منه���ا 
الع�سكري���ة ب���وزارة الداخلي���ة، و30 �سك���وى 
اأحيلت لوحدة التحقي���ق اخلا�سة، يف حن اأنه 
مل يت���م اإحال���ة اأي �سك���وى للنياب���ة العامة اأو 

اللجان التاأديبية.

ليلى مال �هلل

• الت�رشف بال�سكاوى الواردة لأمانة التظلمات	

• �سكاوى �سد الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية	

• ال�سكاوى الواردة �سد مديريات ال�رشطة	

• م�سار ال�سكاوى �سد مراكز الإ�سلح والتوقيف والإبعاد	

772 تظلم���ا من ذك�����ور و322 تظلم����ا من اإن�����اث

39 �سك�����وى �س������د اإدارة التحقيق���ات اجلنائي������ة 

50 تظلما �سدر عن منظمات دولية و3 حملية 

119 �سكوى �سد مركز اإ�سلح وتاأهيل النزلء بج�و

ت�سوي��ة 746 طلب م�ساع���دة و14 قي����د التحقي����ق

16 �سكوى �سد “اجلن�سية” و7 �سكاوى “املرور” 

20 �سكوى �سد �رشطة ال�سمالية و14 اجلنوبية و12 املحرق و11 العا�سمة 

334 �سك���وى ف�����ي ماي�����و 2017 من اأ�س����ل 1094
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خالد بن حمد ي�شيد بالنه�شة الإ�شالمية يف ال�شي�شان

“التوازن املايل” ي�شهم يف الدفع بعجلة النمو

“التوازن املايل” يعرب عن عمق الرتابط اخلليجي

البدء بخطة لزيادة الرقعة اخل�رضاء

�صموه اأدى �صالة اجلمعة مبعّية الرئي�س قاديروف

املجل�س يدعم دعم جميع الربامج والإ�صرتاتيجيات احلكومية... رئي�س “ال�صورى”:

مب�صافة قدرت بنحو 4000 مرت... مدير بلدية املحرق:

الرفاع- املكتب الإعالمي ل�صمو ال�صيخ خالد بن 
حم���د بن عي�صى اآل خليفة: اأّدى النائب الأول لرئي�س 
املجل�س الأعل���ى لل�صباب والريا�ص���ة رئي�س الحتاد 
البحرين���ي لألع���اب القوى الرئي����س الفخري لالحتاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة �صمو ال�صيخ خالد 
بن حمد اآل خليف���ة مبعّية رئي�س جمهورية ال�صي�صان 
رم�ص���ان قادي���روف، �صعائ���ر �صالة اجلمع���ة مب�صجد 
“حمزة بن عبداملطلب”، وذلك خالل زيارة �صموه اإلى 
جمهورية ال�صي�صان ال�صديقة؛ تلبية لدعوة الرئي�س 
ال�صي�صاين وح�ص���ور احتف���الت اجلمهورية مبنا�صبة 

مرور 200 عام على تاأ�صي�س مدينة “غروزين”.
واأ�ص���اد �صم���و ال�صيخ خال���د بن حم���د اآل خليفة 
جمهوري���ة  ت�صهده���ا  الت���ي  الإ�صالمي���ة  بالنه�ص���ة 
ال�صي�ص���ان، والت���ي ب���داأت يف عهد الرئي����س ال�صابق 
اأحم���د قادي���روف، وتوا�صل���ت م�صريته���ا حتى عهد 
الرئي����س رم�ص���ان اأحمد قادي���روف، الت���ي �صاهمت 
يف تعزي���ز الهوية الوطني���ة للجمهوري���ة ال�صي�صانية 

الت���ي ترتكز على دع���م الهوية الإ�صالمي���ة من خالل 
بن���اء امل�صاج���د ودع���م التعلي���م الإ�صالم���ي، والت���ي 
يوازيها نه�صة عمراني���ة تدفع نحو مزيد من التطور 

والتقدم باملجتمع ال�صي�صاين، الذي ي�صكل واحدا من 
املجتمعات ذات الأغلبية الإ�صالمية يف منطقة �صمال 

القوقاز الواقعة جنوب رو�صيا الحتادية.

املنام����ة - بنا: اأع����رب رئي�س جمل�����س ال�صورى 
علي ال�صالح ع����ن التقدير والعت����زاز بالتوجيهات 
امللكي����ة ال�صامي����ة لعاه����ل الب����الد �صاح����ب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�ص����ى اآل خليف����ة، والداعي����ة اإلى 
�����رورة موا�صل����ة خط����ى التنمية الوطني����ة ال�صاملة 
بت�صافر كل اجلهود، وحتويل التحديات اإلى فر�س 
م����ن اأج����ل الوط����ن واملواط����ن، والعمل عل����ى و�صع 
برام����ج تنفيذي����ة ت�صعى اإل����ى ا�صتمراري����ة التنمية 
وزيادة ال�صتثمارات، وتعزيز الفر�س ال�صتثمارية، 
الفر�����س  الإج����راءات احلكومي����ة خلل����ق  وت�صهي����ل 

النوعية للمواطنني.
واأ�صاد رئي�س جمل�س ال�صورى باملبادرات التي 
ت�صمنه����ا برنام����ج الت����وازن املايل للحكوم����ة الذي 
يهدف لتحقيق التوازن بني امل�روفات والإيرادات 
احلكومية بحلول العام 2022، وا�صتمرارية التنمية، 
وموا�صل����ة ا�صتقط����اب ال�صتثم����ارات، منوًه����ا مب����ا 
�صيحقق����ه ه����ذا الربنامج على �صعي����د الدفع بعجلة 
النمو والتقدم يف مملكة البحرين. واأكد ال�صالح دعم 

املجل�س وم�صاندته جلميع الربامج والإ�صرتاتيجيات 
احلكومية التي من �صاأنها حتقيق ال�صتدامة املالية 
للمملكة يف ظل التحديات املختلفة، وتطوير الأداء 
واخلدم����ات، و�صم����ان ا�صتم����رار حتقي����ق املنجزات 

للمواطن����ني والأجي����ال القادم����ة، م�صي����ًدا باجلهود 
الدءوب الت����ي ي�صطلع بها رئي�س ال����وزراء �صاحب 
ال�صم����و امللكي الأمري خليفة بن �صلم����ان اآل خليفة 
يف قيادة العمل احلكوم����ي، بدعم وم�صاندة من ويل 
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 
بن حم����د اآل خليف����ة. وثمن رئي�س جمل�����س ال�صورى 
موقف اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، ودولة 
الكويت ال�صقيقة، ودولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�صقيق����ة، ودعمها امل�صتمر ململك����ة البحرين، مبا 
يعك�����س الرواب����ط الأخوية العميق����ة والرا�صخة التي 

جتمع مملكة البحرين والدول ال�صقيقة.
ون����وه بالتعاون الوثيق امل�ص����رتك القائم بني 
الت�ريعي����ة والتنفيذي����ة، يف مواجه����ة  ال�صلطت����ني 
خمتلف التحديات الت����ي تواجه اململكة، ومن بينها 
التحديات القت�صادية؛ �صعيا ل�صتمرار عجلة البناء 
والتط����ور يف اململكة �صمن م�صرية التنمية ال�صاملة 

بقيادة عاهل البالد.

الق�صيبية – جمل�س ال�صورى: اأكد رئي�س واأع�صاء 
جلن����ة ال�صوؤون املالية والقت�صادية مبجل�س ال�صورى 
اأن توقيع التفاقية الإطارية لتحقيق برنامج التوازن 
امل����ايل يعرب ع����ن عمق الرتاب����ط والتكام����ل اخلليجي 
ملواجه����ة التحدي����ات القت�صادي����ة الت����ي ي�صهده����ا 
الع����امل ب�صبب تراجع اأ�صع����ار النفط، مقدرين يف ذات 
ال�صياق اجلهود التي بذلتها القيادة الر�صيدة وعلى 
راأ�صها ح�رة �صاحب اجلالل����ة العاهل للو�صول لهذا 
الإجن����از الذي م����ن �صاأنه تعزي����ز القت�ص����اد الوطني 
ململكة البحرين.واأ�ص����ار رئي�س جلنة ال�صوؤون املالية 
والقت�صادية مبجل�س ال�ص����ورى خالد امل�صقطي اإلى 
اأن توقي����ع التفاقية يثبت قوة العالق����ة مع الأ�صقاء 
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واأهمية 
هذه العالقة وما متثله من بعد ا�صرتاتيجي قادر على 

ال�صمود يف مواجهة خمتلف التحديات.
وب����ني اأن الإجن����از م����ا كان ل����ه اأن يتحق����ق لول 
املل����ف  به����ا  يحظ����ى  ال����ذي  واملتابع����ة  الهتم����ام 
القت�صادي من عاهل البالد الذي اأ�ص�س بحكمته اإلى 

عالقات متينة وتكاملية مع الأ�صقاء اخلليجيني �صواء 
على كافة امل�صتويات.

ولفت اإل����ى اأهمية الدور املحوري الذي ت�صطلع 
به احلكوم����ة برئا�صة �صمو رئي�س ال����وزراء ومن خالل 
الدع����م وامل�صان����دة املتوا�صل����ة من قب����ل �صمو ويل 
العه����د نائ����ب القائد الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�����س الوزراء لتق����دمي اأف�صل املب����ادرات ل�صمان 
حتقيق اأه����داف التفاقية املوقعة م����ع الأ�صقاء على 
الوج����ه الأكم����ل. وب����ني نائب رئي�����س جلن����ة ال�صوؤون 
املالي����ة عبدالعزيز اأبل اأن �صعب البحرين يقدر عالياً 
لالأ�صق����اء اخلليجيني يف اململكة العربي����ة ال�صعودية 
ودول����ة الإم����ارات العربي����ة املتحدة ودول����ة الكويت 
املب����ادرة الت����ي تعك�����س م�صت����وى التالح����م والتطلع 
للوحدة اخلليجية املن�ص����ودة، وهو ما يثبت باأن دول 
اخللي����ج العربي����ة كل واح����د يف مواجه����ة اأي حتديات 

اقت�صادية كانت اأو غري ذلك.
م����ن جهته، ذك����ر ع�صو جلن����ة ال�ص����وؤون املالية 
والقت�صادي����ة مبجل�س ال�ص����ورى دروي�س املناعي اأن 

توقيع التفاقية من �صاأنه ي�صاهم يف حتقيق التوازن 
امل����ايل ململكة البحرين، مبا �صينعك�س باإيجابية على 
خمتل����ف جوانب الأداء احلكوم����ي يف املرحلة املقبلة، 
م�ص����رياً اإلى اأهمي����ة املبادرات الت����ي تبنتها احلكومة 
�صم����ن هذا ال�صياق والتي من �صاأن القيام بها تعزيز 
�صب����ط الإنف����اق وتقلي�����س امل�روف����ات الت�صغيلية 

وتنويع م�صادر الدخل.
اإل����ى ذلك، لف����ت ع�صو جلن����ة ال�ص����وؤون املالية 
والقت�صادية مبجل�س ال�ص����ورى �صادق اآل رحمة اإلى 
اأن توقي����ع التفاقية الإطارية يب����ني اأهمية القرارات 
ال�صادرة عن القمم اخلليجية ب�صاأن التعاون والتكامل 
يف املجالت كافة، حيث اأثبتت التفاقية قوة جمل�س 
التعاون اخلليجي وقدرته على التعا�صد والتكامل يف 
الظ����روف ال�صعبة ملواجهة اأك����رب التحديات، م�صيفاً 
اأن ربط التفاقي����ة مبجموعة من املبادرات احلكومية 
املدرو�ص����ة يبني م�صت����وى الوعي احلكوم����ي باأهمية 
معاجلة اآثار الظ����روف القت�صادية ال�صتثنائية التي 

فر�صها انخفا�س اأ�صعار النفط.

�صالب�صيتني - بلدية املحرق: ك�صف مدير عام 
بلدية املحرق اإبراهيم اجلودر عن البدء بتنفيذ خطة 
�صاملة لتطوي����ر الزراعة التجميلي����ة وزيادة الرقعة 
اخل�����راء يف ال�ص����وارع الرئي�صة مبحافظ����ة املحرق، 
حي����ث ت�صمن����ت اخلطة زراع����ة �صارع دي����ار املحرق 
واإعادة تاأهيل الزراعة التجميلية على �صارعي عراد 
وج�����ر ال�صيخ عي�صى وزراعة مثل����ث تقاطع �صارعي 
الغو�����س واملطار ومنطقة اأ�صف����ل اجل�صور العلوية.

وع����ن تفا�صيل اأعمال التطوير ب�صارع ديار املحرق، 
اأو�صح اأنها �صمل����ت جتهيز وتو�صيل واإن�صار �صبكة 
ري على ال�صارع املوؤدي من اأمواج اإلى ديار املحرق 
مب�صافة بلغت 2600 مرت على جانبي ال�صارع والذي 

يعترب مكمالً لل�صارع املمتد من احلد اإلى اأمواج.
وتاب����ع: اأن خطة العم����ل �صملت تعديل ت�صميم 
الزراعة التجميلية على �صارع عراد والذي اأٌقيم على 

ط����ول 750 م����رت تقريباً بحيث يتم احل����د من خروج 
مياه ال����ري على اأطراف ال�صارع والتقليل من تكلفة 

ال�صيانة الدورية له����ا، بالإ�صافة اإلى اإ�صفاء ناحية 
جمالية للم�صطح الأخ�ر. 

وق����ال اجلودر اإن العمل جار عل����ى زراعة �صياج 
نبات����ي لوقف زح����ف الرمال عل����ى بع�����س ال�صوارع 
الرئي�ص����ة ومنها ج�ر ال�صيخ عي�صى بطول ميتد نحو 
500 مرت حيث ارت����اأت البلدية �رورة معاجلة هذه 
امل�صكل����ة وو�صع حلول جذرية عملية للت�صدي لها، 
بالإ�صاف����ة اإلى اإ�صفاء ناحي����ة جمالية على املنطقة 
املفتوح����ة عل����ى ال�صارع م����ن خالل زراع����ة املنطقة 
الواقع����ة بني �ص����ارع ج�ر ال�صيخ عي�ص����ى واملنطقة 

املدفونة بالب�صيتني.
كم����ا اأن العمل ج����ار على عمل ت�صمي����م مبتكر 
للمثل����ث الواقع عن����د مدخل الب�صيت����ني اجلديد من 
ج�����ر ال�صي����خ عي�ص����ى مب�صاحة ت�صل اإل����ى 300 مرت 

مربع. 

• �صمو ال�صيخ خالد بن حمد والرئي�س ال�صي�صاين يوؤديان �صالة اجلمعة	

النعيمي: جنحنا يف �شيا�شة الدمج رغم التحديات

“الكهرباء” تتلقى عر�شا للتحول اإلى املباين اخل�رضاء

رئي�شة اإ�شتونيا تتلقى اأوراق اعتماد �شفري البحرين

“ال�شحة”: �رضف “املورفني” يعتمد على الت�شخي�ص

مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: 
�صم���ن فعاليات امللتقى العربي الأول لذوي 
الحتياج���ات اخلا�ص���ة والدم���ج، ال���ذي اأقيم 
حت���ت رعاية رئي����س جمهورية م����ر العربية، 
قّدم وزي���ر الرتبية والتعليم ماج���د النعيمي 
ا عن جتربة مملكة البحرين يف دمج ذوي  عر�صً
الحتياج���ات اخلا�صة، واخلدم���ات التعليمية 
والأن�صط���ة الطالبي���ة املقدم���ة له���م، موؤكًدا 
جن���اح ال���وزارة يف �صيا�صة الدم���ج، التي اأدت 
اإلى اإكمال العديد من طلبة ذوي الحتياجات 
والنتق���ال  الدرا�صي���ة،  للمراح���ل  اخلا�ص���ة 
م���ن ال�صف���وف الدرا�صية اخلا�ص���ة بهم اإلى 

ال�صفوف العامة مع زمالئهم. 
واأ�صار اإلى اأنه يف �صوء الهتمام املتزايد 
م���ن ال���دول لرعاية ه���ذه الفئة م���ن الطلبة، 
ف���اإن هناك بع����س التحدي���ات وامل�صتجدات 
التي يتطلب الأم���ر بحثها ودرا�صتها، وو�صع 
الآلي���ات املنا�صب���ة له���ا خ���الل امللتقي���ات 

واملوؤمت���رات القادم���ة، م���ن اأج���ل الرتق���اء 
باخلدم���ات املقدم���ة لهوؤلء الطلب���ة يف كافة 
املجالت التعليمي���ة والأن�صطة الرتبوية على 
ال�صعيد العربي، �صواًء يف التعليم اأو التعليم 

العايل اأو من خالل معاهد التدريب.

ا�صتقب���ل وزير �ص���وؤون الكهرب���اء واملاء 
عبداحل�ص���ني م���ريزا مبكتبه وفداً م���ن �ركة 
تنفي���ذ  يف  املتخ�ص�ص���ة   Green Innova
م�صاريع الطاقة املتجددة يرتاأ�صهم  الرئي�س 
التنفي���ذي لل�ركة نبي���ل  ر�صي، حيث قدموا 
وامل�صوؤول���ني  للوزي���ر  والتقدي���ر  ال�صك���ر 
الطاق���ة  ووح���دة  وامل���اء  الكهرب���اء  بهيئ���ة 
امل�صتدامة عل���ى تعاونهم ودعمهم لل�ركات 
جم���الت  يف  املتخ�ص�ص���ة  واملوؤ�ص�ص���ات 
الكهرب���اء وامل���اء والطاق���ة النظيف���ة وعلى 
اإتاح���ة الفر�صة لطرح دورات تدريبية وور�س 
عمل للمقاول���ني وال�صت�صاري���ني لتاأهليهم 
لرتكيب اأنظمة الطاق���ة ال�صم�صية يف املنازل 

واملن�صاآت.بعده���ا ا�صتم���ع الوزي���ر اإلى �رح 
عن اأن�صط���ة ال�رك���ة وامل�صاريع الت���ي قاموا 
بتنفيذه���ا يف دول املنطق���ة، كان اآخره���ا يف 
البحري���ن م���ن خ���الل م�صاهمته���م يف م����روع 
مرك���ز البحرين العلمي مبدينة عي�صى، واأبدوا 
رغبتهم يف فتح جم���ال للتعاون امل�صرتك يف 
جمالت الطاقة املتجددة ورفع كفاءة الطاقة 
وبالذات جمالت التحول اإلى املباين اخل�راء 

املوفرة للطاقة.
ويف هذا ال�صدد قال الوزير: “اننا نرحب 
بفتح اآفاق التعاون مع ال�ركات املتخ�ص�صة 
ودرا�ص���ة عرو�صه���ا والعم���ل عل���ى امكاني���ة 

التعاون معها”.

ق���دم حمم���د عبدالغف���ار اأوراق اعتماده 
ك�صفري فوق العادة مفو�س ململكة البحرين 
لدى جمهوري���ة اإ�صتونيا املقي���م يف باري�س، 
اإل���ى رئي�ص���ة جمهوري���ة اإ�صتوني���ا كري�صتي 
كاليولي���د ام����س، يف مق���ر الق����ر الرئا�صي 

مبدينة تالني.
ونق���ل ال�صف���ري حتي���ات عاه���ل الب���الد 
ورئي����س ال���وزراء وويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
اإل���ى رئي�صة جمهوري���ة اإ�صتوني���ا ومتنياتهم 

حلكوم���ة و�صع���ب جمهوري���ة اإ�صتوني���ا دوام 
التقدم والزدهار.

واأك���د عبدالغفار حر����س مملكة البحرين 
عل���ى تعزيز وتطوي���ر العالق���ات الثنائية مع 
جمهوري���ة اإ�صتوني���ا والرتقاء به���ا اإلى اآفاق 
اأرحب مبا يلبي الطموحات امل�صرتكة للبلدين 

وال�صعبني ال�صديقني على كافة ال�صعدة.
من جانبه���ا، هن���اأت كاليولي���د ال�صفري 
مبنا�صب���ة تعيين���ه، موؤك���دة اأن���ه �صيلقى كل 

الدعم لإجناح مهام عمله الدبلوما�صي.

وزارة  اأك����دت  ال�صح����ة:  وزارة   - اجلف����ري 
ال�صح����ة، يف اإطار ما اأث����ري يف و�صائل الإعالم عن 
عدم توفر دوار املورف����ني، اأنها تطبق اإجراءات 
وم����ن  لالأدوي����ة،  املخ����زون  لتنظي����م  احرتازي����ة 
�صمنها تفعيل خط����ط الطوارئ وتوفري خمزون 
احتياطي للحالت الطارئة، م�صرية باأن الكميات 
املوج����ودة م����ن دواء املورف����ني �ص����واء “احلقن 
الوريدي����ة اأو احلب����وب” املتواج����د ي�رف حتت 
اأ�راف الطبيب املعال����ج بح�صب احلالة ال�صحية 

للمري�س ودرجة الأمل. 
واأك����دت الوزارة اأن����ه من بعد اإج����راء اجلرد 
عل����ى �صيدليات املراكز ال�صحية، تبني اأن دواء 
املورف����ني متواف����ر يف جمي����ع املراك����ز ال�صحية 
بكمية كافي����ة للفرتة احلالية، ومل يتم اإرجاع اأي 
مري�س مت و�ص����ف دواء املورفني له، حيث يتم 
تقدمي العالج من خالل هذا النوع من امل�صكنات 
اأو بدائل����ه، مبينة اأن الكمي����ات املوجودة �صوف 
تع����زز يف الأ�صبوع����ني املقبل����ني بع����د و�ص����ول 
�صحنات من ال�ركة التي تورد الدواء. كما ت�صري 
الوزارة اإلى توافر بدائل عدة لهذا الدواء بنف�س 

اخلوا�����س واملفعول، وال����ذي يعد م����ن الأدوية 
املهدئة وامل�صكنة لالأمل ولي�س للعالج اأو تدخل 

دوائي لل�صفاء من املر�س.
للمواطن����ني  اعتذاره����ا  ال����وزارة  وقدم����ت 
وزارة  مراف����ق  عل����ى  املرتددي����ن  واملقيم����ني 
ال�صح����ة الذي����ن مل ي�صتطيع����وا احل�ص����ول على 
اأدوية املورفني بحد ذاتها موؤخرا، و�رفت لهم 
بدائله����ا، مبينة اأن ه����ذا النوع من املهدئات قد 
انخف�ص����ت كميت����ه ولي�س نفاذها لأم����ور خارجة 
عن اإرادتها، واملتمثلة بتاأخري ا�صتالم ال�صحنات 
من املوردين، ب�صبب تطبي����ق اإجراءات ال�صالمة 
يف بل����د املن�ص����اأ ل�صحنات ال����دواء، والتي تخ�صع 
ل�رشوط من اأجل اجتي����از الفح�ص املطلوب،الأمر 
الذي يوؤخر ال�صتالم من �ركات توريد الأدوية.

ومبتابعة حثيثة من قبل املعنيني بالوزارة 
مع املوردين، مت التوا�صل مع امل�صنع باململكة 
املتح����دة والذي اأفاد اأن �صحن����ة البحرين جاهزة 
وجنحت يف الختب����ار الكيميائي وجاري فح�صها 
يف املخترب البيولوجي، ويف حال جناحها �صت�صل 

اإلى البحرين يف غ�صون اأ�صبوعني.

• رئي�س جمل�س ال�صورى	

• اإبراهيم اجلودر	

تنعك�س اإيجابيا على خمتلف جوانب الأداء احلكومي... “مالية ال�صورى”:

• ماجد النعيمي	



تاأييد ال�سجن 3 �سنوات واالإبعاد ملزوري الدوالرات

تخفيف عقوبة خليجي اأطلق النار يف الهواء

ا�ستخدموا طابعة ليزر

املحكمة ق�ست بحب�سه �سنة بدال من 5 �سنوات

رف�س���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائية 
ا�ستئناف���ات 4 مدانني برتوي���ج اأوراق من فئة 100 
دوالر مزيف���ة با�ستعمال طابعة ليزرية، وهم اأوروبي 
وطليقته واثنني اآ�سيوي���ني، واأيدت احلكم ال�سادر 
بحق كل منهم بال�سجن ملدة 3 �سنوات، وبتغرمي كل 
منهم مبلغ 1000 دينار، وم�سادرة العمالت املزيفة 
امل�سبوط���ة بحوزته���م، ف�سال ع���ن االأم���ر باإبعادهم 
جميعا نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة 

املق�سي بها.
وذكرت املحكمة يف حكمها اأن الواقعة تتح�سل 
يف اأن امل�ستاأن���ف الثالث كان قد حت�سل على عمالت 
م���زورة فئة 100 دوالر من امل�ستاأنف الرابع؛ بغر�ض 
ت�رصيفه���ا يف البالد، فق���ام باالتفاق م���ع امل�ستاأنف 
االأول االأوروب���ي عل���ى ذل���ك، و�سلم���ه مبل���غ 2000 
دوالر م���ن العمالت امل���زورة لت�رصيفه���ا مقابل مبلغ 
م���ايل، فقام امل�ستاأنف االأول باالتفاق مع امل�ستاأنفة 
الثاني���ة -طليقت���ه- عل���ى ت�رصي���ف تل���ك العمل���ة 
باملجمع���ات التجاري���ة وتوجه���ا معا مرت���ني الإحدى 
االأ�سواق املعروفة، وقاما ب�رصاء بع�ض االأ�سياء، وقدم 
كل منهما يف كل مرة عملة من فئة 100 دوالر مزورة 
مقاب���ل م�سرتياتهم���ا، اإال اأن���ه مت اكت�س���اف الواقعة 
م���ن قبل ال�ساهدين االأول والث���اين، فاأ�سدرا تعميما 

للموظفني يف املحل اخلا�ض بهم.
وبتاري���خ 2 �سبتمرب 2017، ح����رصت امل�ستاأنفة 
اإلى ذات املجمع التجاري بعد اأن اأو�سلها امل�ستاأنف 
االأول، وعند حماولة دفعه���ا قيمة م�سرتياتها بعملة 
من فئ���ة 100 دوالر اأمريكي مت اكت�ساف اأنها مزورة 
ومت ا�ستيقافه���ا وات�سلت بامل�ستاأنف االأول، والذي 

ح�رص ومت اإبالغ ال�رصطة بالواقعة.
وقال���ت املحكمة اإن امل�ستاأنف���ة الثانية حاولت 
خداع موظف���ة اأمني ال�سن���دوق “الكا�سري” باملجمع 
التج���اري، حي���ث قدمت عمل���ة �سحيح���ة يف اأول مرة 
ح�رصت فيها، اإال اأنها ا�سرتجعتها بعد اأن تاأكد موظف 
االأم���ن اأنها عملة �سحيحة، وقام���ت بدفع م�سرتياتها 
بالدينار، وعادت بعد 10 دقائق وقدمت 100 دوالر 
مزيف���ة، اعتق���دت موظف���ة “الكا�سري” اأنه���ا العملة 

ال�سحيح���ة الت���ي قدمتها امل�ستاأنف���ة، ومت اكت�ساف 
االأمر يف وقت الحق، وعندما عادت مرة اأخرى للمجمع 

التجاري مت توقيفها واإبالغ ال�رصطة.
وبعد القب����ض عليهما، قرر امل�ستاأنف االأوروبي 
اأثناء التحقيق معه اأنه كان يذهب اإلى منطقة املنامة 
اللتق���اء اأ�سدقائه من جن�سيته نف�سها، وهناك تعرف 
عل���ى امل�ستاأن���ف الثال���ث واتف���ق معه عل���ى جتارة 
املياه العذبة، وبقي يعم���ل معه ملا يقارب �سنتني، 
ويف �سه���ر اأغ�سط����ض 2017 ق���ام امل�ستاأنف الثالث 
باإعطائه مبلغ 1100 اأمريكي مزيفة واأخربه اأن يقوم 
با�ستخدام ذلك املبلغ باأ�س���واق املجمعات التجارية 

على دفعات وتواريخ متفاوتة.
واأ�ساف اأنه بالفعل نفذ اأمر امل�ستاأنف االآ�سيوي 
م���ع علمه اأنه���ا مزيفة ومقلدة العتق���اده باأنها مهمة 
�سهل���ة، ونظ���را لوج���ود خالف���ات زوجي���ة بينه وبني 
زوجت���ه -امل�ستاأنف���ة الثانية- يف ذل���ك احلني قاما 

باالنف�سال عن بع�سهما.
واأثن���اء اإح���دى زيارات���ه مل�سكن طليقت���ه لروؤية 
ابن���ه ال�سغري اأخ���ذت امل�ستاأنف���ة الثاني���ة ت�سكو له 
احل���ال فا�ستغل تل���ك الفر�سة، فاأبلغه���ا اأنها اإذا ما 
كان���ت تريد العي�ض يف مملك���ة البحرين ب�سالم واأمان 
عليه���ا التعاون معه يف �رصف تلك الدوالرات املزيفة 

واالحتفاظ بباقي املبلغ لنف�سها وال�رصف على ابنها، 
فوافقت على ذلك، وقام باإعطائها مبلغ 500 دوالر.

من جه���ة ثانية، قرر امل�ستاأن���ف الثالث اأنه منذ 
نحو 4 �سن���وات كان قد تعرف على امل�ستاأنف الرابع 
وجتمع بينهما عالق���ة جتارية، واأخربه االأخري اأن لديه 
مبل���غ 2000 دوالر مزورة ويري���د بيعها، فاأخربه باأن 
لدي���ه �سديق اأوروب���ي �سوف ي�سرتيه���ا مببلغ 270 
دين���ار، وقام بعملي���ة ا�ستبدال املبال���غ فيما بينهم 
حل�ساب امل�ستاأنف الرابع، وبعد �سبطهم تبني له اأن 
امل�ستاأنف الرابع قد غادر البحرين متجها اإلى بالده.

واأو�سح���ت املحكم���ة اأنه ثبت لديه���ا من تقرير 
الورقيت���ني  العملت���ني  اأن  املادي���ة  االأدل���ة  اإدارة 
امل�سبوط���ة مزيف���ة وفق اأ�سل���وب التزيي���ف الكلي 
ع���ن طريق التقليد وذلك با�ستخ���دام جهاز كمبيوتر 
وطابع���ة لي���زر ملون���ة، واأنه���ا بحالته���ا الراهنة من 
املمك���ن اأن تنطلي على بع�ض االأ�سخا�ض العاديني، 
فيقبلونه���ا يف الت���داول عل���ى اأنه���ا عم���الت ورقية 

�سحيحة.
وكان���ت النياب���ة العام���ة وجه���ت للم�ستاأنفني 
اأنهم يف غ�س���ون العام 2017، حازوا بق�سد الرتويج 
وروج���وا عم���الت ورقي���ة مقل���دة متداول���ة قانونا يف 

مملكة البحرين.

خفف���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الرابعة 
عقوبة معار����ض خليجي “37 عاما” م���دان باإطالق 
ر�سا�س���ة يف الهواء اإثر خالف مع 5 اأ�سخا�ض اآخرين 
يف �س���ارع املعار����ض، وق�س���ت بحب�سه مل���دة �سنة 

واحدة فقط واأيدت ما عدا ذلك.
وكان���ت املحكم���ة يف وقت �سابق ق���د حكمت 
عل���ى املته���م، غيابي���ا، بال�سجن مل���دة 5 �سنوات، 
كما اأم���رت بتغرميه مبلغ 500 دين���ار، ومب�سادرة 
ال�ض���اح الناري امل�ضبوط بحوزت���ه، فاعرت�ض على 
هذا احلكم واأ�سدرت املحكمة حكمها �سالف البيان 
بتخفي���ف عقوبت���ه، وقالت يف حيثي���ات حكمها اإنه 
نظ���را لظ���روف الدع���وى ومالب�ساتها، فاإنه���ا تاأخذ 
املتهم بق�سط من الراأفة مبا تخولها املادة 72 من 

قانون العقوبات.
وتتعود تفا�سيل واقع���ة �سبط املتهم يف اأنه 
واأثناء تواج���ده يف منطقة �سارع املعار�ض باملنامة 
ح�س���ل بينه وبني 5 اأ�سخا����ض اآخرين �سوء تفاهم، 
واأثناء ذلك اأخرج املتهم �سالحا ناريا، وقام باإطالق 

طلقة واحدة يف الهواء.
وبالقب�ض عل���ى املتهم تبني اأنه يحوز ال�ضاح 
الناري دون ترخي�ض م���ن اجلهة املخت�سة وكذلك 
الذخائر الت���ي كان حم�سوا بها، موؤك���دا عدم �رصائه 

من اململكة واإمنا من بالده.
وثب���ت اأن املته���م كان متعاطي���ا الكحوليات، 
فيما ق���رر واعرتف اأنه يحوز ال�ضاح الناري اخلا�ض 
به بعدما ن�س���ي اأنه موج���ود يف �سيارته عند دخوله 

مملكة البحرين.
وثبت بتقرير االإدارة العامة لالأدلة املادية من 
خال الفح����ض الكيميائي احت���واء ما�ضورة ال�ضاح 
عل���ى خملف���ات اإط���الق مم���ا يوؤك���د اإط���الق ذخرية 
من���ه، كما ع���ر اأفراد ال�رصط���ة على ظ���رف نحا�سي 
ف���ارغ ل�ضاح ناري يف موقع اجلرمي���ة ثبت اأنه ذات 

امل�ضتعمل يف ال�ضاح امل�ضبوط.
وثبت للمحكم���ة اأن املتهم اخلليجي بتاريخ 3 
يناير 2017، اأوال: حاز واأحرز ال�ضاح الناري املبني 
النوع والو�سف بالتقارير الفنية من دون ترخي�ض 
م���ن اجله���ة املخت�ضة، ثاني���ا: حاز واأح���رز الذخرية 
املبينة النوع والو�س���ف بالتقارير الفنية من دون 

ترخي�ض من اجلهة املخت�سة.

تاأييد احلب�س 3 �سنوات ملتجمهر اعتدى على �رشطي ب�سرتة
اأي���دت حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا 
االأول���ى عقوبة م�ستاأنف واح���د من اأ�سل 
22 مدان���ا، ت���رتاوح اأعمارهم ما بني 15 
و26 عام���ا؛ لتعديهم عل���ى �سالمة ج�سم 
�رصط���ي اأثن���اء جتمه���ر مبنطق���ة �س���رتة 
ح���ازوا فيه عب���وات )مولوت���وف( بحب�سه 
مل���دة 3 �سن���وات، املحك���وم به���ا عل���ى 
جمي���ع املدانني.وكان���ت اأول درج���ة قررت 
يف حيثي���ات حكمه���ا اأنه���ا اأخ���ذت املتهمني 
بق�سط من الراأفة يف حدود ما ت�سمح به املواد 
70/ 71/ 72 من قانون العقوبات، اإذ طبقت 
القان���وين والق�سائ���ي املخففني  العذري���ن 

بحقهم.
وتتمثل تفا�سي���ل الواقعة يف ورود بالغ 
م���ن مرك���ز �رصط���ة، ت�سمن م���ا اأبلغ ب���ه رجال 
ال�رصط���ة م���ن اأن���ه خرج���ت 3 جمموع���ات م���ن 
االأ�سخا����ض اخلارج���ني عن القان���ون مبنطقة 
�س���رتة، يق���در عدده���م بنح���و 150 �سخ�س���ا 

باأماكن متفرقة.
واأثن���اء التعامل معهم اأ�سي���ب �رصطيان 
من قوات حفظ النظام، وبعد اإجراء التحريات 
مت تاأكي���د املعلوم���ات من خ���الل اال�ستعانة 
مب�س���ادر �رصية؛ با�س���رتاك خم�س���ة متهمني، 
فاأم���ر املالزم امل�سوؤول بالقب�ض عليهم وفق 

قانون حماية املجتمع من االأعمال االإرهابية.
ث���م طلب���ت النياب���ة العام���ة التحري عن 
جمموع���ة من االأ�سم���اء، والذي���ن مت التو�سل 
لهوياته���م، وه���م املتهم���ون م���ن ال�ساد�ض 
حت���ى احل���ادي والع�رصي���ن، حيث تب���ني اأنهم 
ُمع���ّده  حري���ق  طفاي���ات  بتجهي���ز  قام���وا 
كق���واذف، وكميات م���ن الزجاج���ات احلارقة 
احلديدي���ة  واالأ�سي���اخ  )املولوتوف���ات( 
والزجاجات التي حتتوي على اأ�سباغ؛ من اأجل 

ا�ستخدامها �سد رجال االأمن.
اأن  تيقن���ت  اأنه���ا  درج���ة  اأول  وقال���ت 
املتهمني يف 1 �سبتم���رب 2014، اأوال: اعتدوا 
واآخ���رون جمهولون على �سالم���ة ج�سم �رصطي 
وكان ذل���ك اأثن���اء تاأديته وظيفت���ه، فاأحدثوا 
به االإ�سابات املو�سوفة بالتقرير الطبي ومل 
يف�ض فعل االعتداء اإل���ى مر�سه اأو عجزه عن 

اأعماله ال�سخ�سية مدة تزيد عن ع�رصين يوما.
ثاني���ا: ا�ضرتك���وا واآخ���رون جمهولون يف 
جتمهر مبكان عام؛ بغر����ض ارتكاب اجلرائم 

واالإخالل باالأمن.
ثالث���ا: حازوا واأح���رزوا العب���وات القابلة 
لال�ستع���ال واالنفج���ار )املولوت���وف( بق�سد 
االأ�سخا����ض  حي���اة  لتعري����ض  ا�ستخدامه���ا 

واالأموال اخلا�سة والعامة للخطر.

تتخ���ذ وزارة الداخلية كافة اال�ستعدادات االأمنية ل�سالمة اإجراء االنتخابات النيابية والبلدية 
وذل���ك بتاأمني كافة املق���ار واأطراف العملية االنتخابية من مر�سح���ني وناخبني من خالل انت�سار 
اأمني ي�سمل كافة مناطق اململكة، حيث تتخذ االأجهزة االأمنية االإجراءات القانونية الالزمة يف اإطار 
تعاملها مع اأي مالحظات اأو بالغات تتلقاها من ال�سادة املواطنني تعيق امل�ساركة يف الت�سويت 

والعملية االنتخابية.
وت�سطل���ع االإدارة العامة ملكافحة الف�ساد واالأمن االقت�سادي واالإلكرتوين بدورها يف ر�سد 
اأي اأخبار اأو ر�سائل تدعو لعدم امل�ساركة يف االنتخابات من خالل ا�ستخدام اأرقام هواتف بطريقة 
احتيالية، حيث تقوم باتخاذ االإج���راءات القانونية جتاه املتورطني فيها وتقدميهم اإلى النيابة 
ا ي�سمن قيامهم ب���اأداء حقهم االنتخابي بكل  َ العام���ة، واتخاذ ما يل���زم لتاأمني حركة الناخبني مبمِ

ي�رص و�سهوله.
وتلت���زم االأجه���زة االأمني���ة بواجباته���ا وم�سوؤولياتها جتاه حماي���ة احلري���ات وتاأمني �سالمة 
املر�سحني والناخبني واحلفاظ على �سري العملية االنتخابية، وهي على اأمت اال�ستعداد واجلاهزية 
يف اإط���ار التزامه���ا باأداء الواج���ب مبا ي�سم���ح للجميع مبمار�س���ة حقوقهم ال�سيا�سي���ة والوقوف 
باملر�ساد جتاه اأي تهديد اأو خروج على القانون، قد تتعر�ض له اأطراف العملية االنتخابية �سواء 
املر�سح���ني اأو الناخب���ني اأو املقار االنتخابية من خالل اتخاذ كافة االإج���راءات االأمنية والقانونية 
الالزمة يف هذا ال�ساأن، مبا ي�سمن توفري االأجواء الالزمة الإمتام العملية االنتخابية، وذلك تر�سيخاً 
للحياة الدميقراطية واإعالء الإرادة املواطنني يف اختيار من ميثلهم بكل حرية دون اخل�سوع الأي 

�ضغوط.
وين����ض الد�ستور البحريني عل���ى اأن “للمواطنني، رجاالً ون�ساًء، ح���ق امل�ساركة يف ال�سوؤون 
العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية مبا فيها حق االنتخاب والرت�سيح، وذلك وفقا لهذا الد�ستور 
وال����روط واالأو�ضاع التي يبينه���ا القانون، وال يجوز اأن يحرم اأحد املواطنني من حق االنتخاب اأو 

الرت�سيح اإال وفقا للقانون”.
ويب���ذل رجال ال�رصطة جهودا جبارة م���ن اأجل ا�ستتباب االأمن وحفظ النظام يف اململكة عموما 
واحلف���اظ على �سالمة اإجراءات اإمتام العملية االنتخابية مبا يعك�ض حت�رص ال�سعب وت�سميمه على 
موا�سل���ة م�س���رية البناء والتقدم واإظهار ه���ذا العر�ض الدميقراطي بال�س���كل الذي يليق مبكانة 

مملكة البحرين.

ا�ستعدادات متكاملة ل�سالمة االنتخابات

الثقافة األمنية

7 �سهود بق�سية اختال�س موظف بـ “املرور” 225 دينارا
املحكمة ت�ستمع لهم 17 اأكتوبر

االأول���ى  اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  اأم���رت 
با�ستدعاء �سبعة �سهود اإثبات بواقعة اختال�ض اأمني 
�سندوق باالإدارة العامة للمرور )24 عاما – مل تتجاوز 
خدمته اأك���ر من 3 �سنني( ملبل���غ 225 دينارا فقط 
من خالل تزويره اأر�سدة طالبي معاملة )�سهادة عدم 

احلوادث(، وقررت تاأجيل اجلل�سة حتى 15 اأكتوبر.
وكان���ت اأحالته النياب���ة العام���ة للمحاكمة على 
اعتب���ار اأن���ه يف غ�س���ون الع���ام 2016: اأوال: ب�ضفته 
موظف ع���ام اختل�ض املبال���غ املالي���ة املبينة القدر 
باالأوراق واململوكة لوزارة الداخلية، والتي وجدت يف 
حيازته ب�سبب وظيفته كونه من ماأموري التح�سيل.

ثاني���ا: دخل م���ن دون م�ضوغ قان���وين اإلى نظام 
تقني���ة املعلوم���ات التاب���ع ل���الإدارة العام���ة للمرور 

بوزارة الداخلية.
وع���ن تفا�سي���ل الواقع���ة ذك���ر رائ���د يف وزارة 
اأم���ني  وب�سفت���ه  املته���م  اأن  ب�سهادت���ه  الداخلي���ة 
�سندوق يف ق�س���م احلوادث ب���االإدارة العامة للمرور 
ق���ام باختال����ض مبال���غ مالي���ة، ع���ن طري���ق ا�ستالم 
الر�س���وم نقدا وطباع���ة اإي�ساالت اال�ست���الم بطريقة 
غري �سحيحة عن طري���ق ت�سوير �سا�سة النظام دون 
اعتمادها، اإذ كان يق���وم بطباعة االإي�سال قبل حفظ 
العملي���ة يف النظ���ام؛ وذلك ي���وؤدي اإلى ع���دم وجود 
مرجع اإلكرتوين للر�سيد، مما يثبت اأنه مل يتمكن من 
اختال����ض اأية مبالغ مالية حتى ال يت���م التو�سل اإليه، 

اإال اأنه وبالرجوع اإلى �سجل االإيرادات ثبت اأن املتهم 
مل ي���ودع مبالغ نقدية يف ق�س���م املالية، وذلك بعدما 
متت مقارن���ة االإي�س���االت التي ا�ستخرجه���ا املتهم 
ملعام���الت املراجعني م���ع �سجل االإي���رادات اخلا�ض 

بال�سوؤون املالية.
واأ�س���ار موظ���ف اآخ���ر يف االإدارة العام���ة للمرور 
اأن املته���م كان يقوم بطباع���ة اإي�ساالت املراجعني 
ب�سكل غري �سحي���ح وغري م�ستوفية لكامل البيانات، 
كما ال يوج���د بها رقم ت�سل�سلي، واأن���ه بعد اكت�ساف 
تل���ك االإي�س���االت كان���وا يعيدونها للمته���م، والذي 

يقوم بدوره باإ�سدار اإي�ساالت اأخرى �سحيحة.
وبع���د تلك ال�سهادات تقدم مالزم اأول يف وزارة 
الداخلي���ة ببالغ ل���دى النياب���ة العامة بع���د التحقيق 
الداخلي مع املتهم، اأف���اد فيه اأن املتهم وهو اأمني 
�سن���دوق ق���د متكن م���ن اختال����ض مبال���غ مالية عن 
طريق ا�ستالم قيمة الر�سوم نقدا وطباعة االإي�ساالت 
بطريقة غري �سحيحة، وذلك من خالل قيامه بت�سوير 
�سا�س���ة احلا�س���ب االآيل وطباعة االإي�س���ال وت�سليمه 

للمراجع، ومن ثم يقوم باإلغاء البيانات من النظام.
واأ�ساف اأنه باإج���راء التحريات عن الواقعة تبني 
اأنه �سدر يف وقت �سابق قبل حوايل ال�سنتني من بدء 
التحقيق قرار من االإدارة العامة للمرور مبنع ا�ستالم 
املوظف���ني للمبال���غ النقدي���ة من املراجع���ني اإال اأن 
املته���م قام مبخالفة ذلك الق���رار، اإذ ا�ستلم املبالغ 

نقدا واختل�سها حل�سابه ال�سخ�سي.
ولفت اإلى اأن االإي�ساالت التي اأ�سدرها املتهم 
وال يك���ون لها مقابل نقدي، ق���د مت ت�سليمها الإدارة 
ال�س���وؤون املالية، وثبت من خالله���ا اأن جملة املبالغ 

املختل�سة تقدر مببلغ 225 دينارا فقط ال غري.
واأو�سحت التحقيق���ات اأن التي متت عرب اإدارة 
مكافح���ة الف�ساد واالأم���ن االقت�س���ادي واالإلكرتوين 
ب���اإدارة مكافحة جرائ���م الف�ساد، واملح���ررة مبعرفة 
امل���الزم اأول، اأن���ه مت ت�سكي���ل فريق عم���ل م�سرتك 
ب���ني االإدارة واالإدارة العامة للم���رور؛ جلمع البيانات 
والتحري، حيث قام الفريق بجمع البيانات للتو�سل 
لل�سخ����ض امل�سوؤول عن قيام تل���ك العمليات، اإذ مت 
التاأكد من �سعب���ة املالية عن االإي�ساالت امل�سبوطة 
حم���ل الواقعة، ليتب���ني باأن���ه ال توج���د اأي معامالت 
لالأر�سدة امل�سبوطة، كما مت التاأكد من �سعبة تقنية 
املعلومات عن االأر�سدة يف النظام التابع ل�”املرور” 
حي���ث تبني عدم قيام امل�سك���و يف حقه باأي عمليات 
يف النظ���ام، اإ�سافة اإلى ا�ستدعاء املراجعني اأ�سحاب 
االإي�ساالت امل���زورة ومت �سوؤالهم عن املوظف الذي 
قام با�ستالم ر�سوم ال�سه���ادات وا�ستالم قيمة مبلغ 
ر�سومها وطباعة الر�سيد، والذين اأفادوا ب�سهادتهم 
اأن املته���م هو م���ن قام باإ�سدار تل���ك االأر�سدة لهم 

وا�ستالم مبالغها نقدا.
واأكد املالزم على اأن النظام املتبع باالإدارة منذ 

عامني من الواقع���ة هو عدم ا�ستالم اأي موظف اأمني 
�سن���دوق الأي���ة مبالغ مالية من اأي مراج���ع، واإمنا يتم 
اإدخال املبالغ النقدية يف جهاز ويتم طباعة الر�سيد 
باملبل���غ ال���ذي يدخ���ل، اإال اأن امل�سك���و يف حقه كان 
يطلب من املراجعني ت�سدي���د املبالغ نقدا مع علمه 

باالإجراءات املعتمدة بعدم ا�ستالم اأي مبالغ نقدا.
وتو�سل���ت نتائ���ج الفري���ق امل�س���رتك اإل���ى اأن 
املته���م اأجرى ع���دد 37 معامل���ة واأ�س���در اأر�سدتها 
امل���زورة ل�سه���ادات ع���دم احل���وادث، اإذ كانت تلك 
االأر�س���دة ال حتم���ل اأرقاما ت�سل�سلي���ة واأنها مطبوعة 
م���ن قبل الرمز اخلا�ض بامل�سكو يف حقه، واأن العديد 
من العمليات امل�سابهة متت من جهاز احلا�سب االآيل 
اخلا�ض به، والذي مت ت�سليمه اإليهم لفح�سه وتفريغ 

حمتواه.
وبالتحقيق مع املوظف املتهم ال�ساب، اأنكر ما 
ن�سب اإليه، وقرر باأن االأر�س���دة �سحيحة وم�ستخرجة 
م���ن النظام يف احلا�سب االآيل، ولكنه يف نف�ض الوقت 
ب���رر لنف�س���ه اأن���ه يف بع����ض االأحيان يف ح���ال توجهه 
لتناول وجبة االإفط���ار اأو ان�رصافه من العمل يف وقت 
مبكر يقوم موظفني اآخرين با�ستخدام الرمز اخلا�ض 
ب���ه، وال�ضبب يف ترك حا�ضبه مفتوح اأنه يف حال اإغاق 
الرم���ز اخلا�ض ب���ه يجب اأن يق���وم بت�سلي���م املبالغ 
واالأر�سدة لل�سوؤون االإداري���ة واملالية مبا�رصة، لذلك 
فاإن���ه كان ي���رتك رم���زه مفتوحا ليق���وم املوظفني 

االآخرين بالعم���ل عليه واجلميع يقومون بذلك ح�سب 
ما ورد باعرتافاته.

وق���رر اأي�س���ا اأن���ه يف ح���ال تعط���ل النظ���ام يتم 
ا�ستالم املبالغ نقدا من املراجعني الإمتام العمليات 
املطلوب���ة، واأن النقي���ب امل�سوؤول هو م���ن ياأمرهم 
الإمت���ام  املراجع���ني  م���ن  نق���دا  املبال���غ  با�ست���الم 

معاملتهم يف هذه احلالة.
واأك���د اأن���ه املوظف الوحي���د املخت����ض بطباعة 
االأر�س���دة للمراجع���ني، لك���ن يف ح���ال تواج���ده يف 
ا�سرتاح���ة اأو ان�رصاف���ه من العمل يف وق���ت مبكر يتم 

ترتيب موظف اآخر يف الق�سم ليحل مكانه.
وج���اء يف اأوراق التحقيق اأنه ثبت بك�سف االإيراد 
ال�س���ادر م���ن ال�س���وؤون املالية اأن املته���م مل ي�سلم 
مبال���غ مالية يف الفرتة من تواري���خ 28 اأبريل  2016 
وحتى 11 مايو  2016، وهي ذات الفرتة التي اأ�سدر 
فيها املتهم اإي�ساالت معاملة )�سهادة عدم حوادث( 
والثابت به���ا اأنه ا�ستلم قيمة النق���ود نقدا وقدرها 
6 دنان���ري لكل فاتورة، واأن ك�سف �سجل الو�سوالت 
املالي���ة ال يوجد فيه و�س���ل ا�ستالم للمعامالت التي 
مت اإجنازها لل�سهود من الثالث حتى ال�ساد�ض، وهم 
بع�ض املراجع���ني الذين ت�سلموا اإي�س���االت مزورة، 
ف�سال عن اأن الرمز “اليوزر نيم” اخلا�ض باإجناز تلك 
املعام���الت يع���ود للمتهم واأنه هو م���ن اأ�سدر جميع 

تلك االإي�ساالت بطريقة غري �سحيحة.
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ومضة قلم

دخ���ول  البع����ض  ت�ص���ور  يف 
املجل�ض النياب���ّي اأ�صبه بنزهة على 
�صاط���ئ البحر، وه���ذا طبعا ينم عن 
ع���دم اإدراك للمهم���ة اأو امل�صوؤولية 
وما حتمله من اأعب���اء، املفارقة هنا 
اأّن ذوي اخل���رة والكف���اءة للأ�صف 
املع���رك  خو����ض  ع���ن  يحجم���ون 
االنتخاب���ي والتورط يف ه���ذا العامل 
تردده���م يف  اإّن  حي���ث  امل�صح���ور، 
اال�صتجابة لالأ�صوات مل يكن تن�صال 
من م�صوؤولية وطني���ة وال تهربا من 
واجب جمتمعي لكن لقناعتهم باأّن 
هناك م���ن هم اأكرث ج���دارة وكفاءة 
وبالتايل فاإنهم االأحق بحمل االأمانة 

وامل�صوؤولية.
ال����ذي نتمن����اه كمواطنني ممن 
املن�ص����ب  الإغ����راءات  ا�صت�صلم����وا 
ووجاه����ة العر�ض لو اأنه����م فكروا 
ملي����ا يف حج����م امل�صوؤولي����ة وثقل 
االأمان����ة قبل االإعالن ع����ن االنخراط 
يف الر�صح حفاظ����ا على �صورتهم 
املطبوعة يف خميل����ة اجلماهري اأوال 
والت����ي حتما �صتتعر�����ض لالهتزاز 
وه����و م����ا ال نتمناه له����م. اإّن ال�رشط 
خو�����ض  ين����وي  مل����ن  االأ�صا�ص����ي 
اأن  النياب����ّي بالتحديد  اال�صتحقاق 
يك����ون بحج����م امل�صوؤولي����ة والثقة 
وه����ذا �����رشط ال ميك����ن الت�صاه����ل 
حت����ى  اأو  عن����ه  التن����ازل  اأو  في����ه 
امل�صاومة علي����ه، وبغري هذا ال�رشط 
تغ����دو العملي����ة فاق����دة جلوهرها، 
من����ا  تقت�ص����ي  فاملو�صوعي����ة 
الق����ول اإّن عددا قلي����ال منهم يعد 
عل����ى اأ�صاب����ع اليد الواح����دة اأوفوا 
بالتزاماته����م وتعاط����وا مع ق�صايا 
املواطن����ن مبهنية عالي����ة، وهذه 
النا�����ض  اح����رام  ك�صب����ت  القل����ة 
وثقته����م، ومل تاأت الثقة م�صادفة 
اأو ب�رشب����ة ح����ظ بل ج����اءت كنتيجة 
ومتابعته����م  الإخال�صه����م  موؤك����دة 
حتم����ل  يف  وتفانيه����م  الدوؤوب����ة 
االأمان����ة وتوا�صله����م الفع����ال م����ع 
ناخبيهم، لي�ض هناك اأ�صهل من اأن 
يقطع املر�صح����ون الوعود باأنهم 
اأحالمهم،  للمواطن����ني  �صيحققون 
وكن����ت �صخ�صيا اأن�ص����ح من ينوي 
الر�ص����ح باأن ال يع����د مواطنيه مبا 
ه����و خ����ارج قدرات����ه، اأم����ا البع�ض 
اأن  عل����ى  يراهن����ون  مم����ن  االآخ����ر 
ذاكرة الناخب ق����د تن�صى، فيهمنا 
اأن نق����ول لهم اإنك����م واهمون جدا 

ورهاناتكم خا�رشة. 
يف االأي���ام املا�صي���ة ومن خالل 
متابعتن���ا اال�صتع���دادات ملبا����رشة 
اال�صتحق���اق االنتخاب���ي اأ�صعدنا اأّن 
جند بني املتقدمني كفاءات جديرة 
باأن متث���ل اجلمهور ملا متتلكه من 
موؤهالت وخ���رة، اإ�صافة ملا تتمتع 
به من قبول جماه���ريي، ويبقى اأن 
نذك���ر املواطن ب���اأّن �صوتك لي�ض 
م���ادة كمالي���ة ب���ل اإنك ق���ادر على 
اإي�صال اأف�صل العنا�رش اأو العك�ض، 
فال جتازف باختي���ار غري اجلديرين 
باملهمة فاإّن اأربع �صنوات من العمر 

لي�صت اأمرا �صهل.

ضرورة اختيار األكفأ

عبدعلي الغسرة

دعا �صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة 
بن �صلم���ان اآل خليفة رئي�ض الوزراء امُلوقر 
حفظ���ه اهلل ورع���اه يف كلم���ة �صم���وه الت���ي 
األقيت اأم���ام اأعمال “منت���دى روؤى البحرين 
� روؤى م�صرك���ة مل�صتقب���ل عامل���ي ناج���ح” 
اإل���ى حتقي���ق االأم���ن وال�ص���الم وعالقة ذلك 
بالتنمية، فاالأم���ن وال�صالم يف روؤية �صاحب 
ال�صم���و حفظ���ه اهلل ه���و “بداي���ة النه�ص���ة 
والتق���دم والتنمي���ة الأي جمتم���ع”، وجمي���ع 
النا�ض ين�صدون االأمن وال�صالم، ودياناتهم 
وثقافاته���م تدع���و لتحقيق ذل���ك، بدًءا من 
ال�صالم املحلي الأية دولة و�صواًل اإلى ال�صالم 
الدويل الذي يتحق���ق بتعا�صد جميع الدول 

ومنظماتها.

وياأتي انعق���اد “منت���دى البحرين روؤى 
م�صركة مل�صتقبل ناج���ح” الذي توافق مع 
االحتفال بيوم ال�صالم العاملي ليوؤكد مدى 
حاج���ة الدول وال�صعوب اإل���ى االأمن وال�صالم 
والتنمي���ة، وما ج���اء يف كلمة �صم���وه حفظه 
اهلل يوؤك���د اأهمي���ة االأم���ن وال�ص���الم جلمي���ع 
الدول خ�صو�صا التي يعي�ض بع�صها اأزمات 
�صيا�صية و�رشاعات ونزاعات م�صلحة نتاجها 
ه���الك الب�رش وتدم���ري احلجر وح���رق ال�صجر، 
ومتثل ه���ذه االأزمات وال�رشاعات والنزاعات 
حتدي���ات كبرية للتنمي���ة واالأم���ن وال�صالم 
لتلك الدول وكل دول العامل، فعلى قيادات 
دول الع���امل وحكوماته���ا اأن تعم���ل جاهدة 
على اإيج���اد حلول اإن�صاني���ة وَعملية وِعلمية 

لتحقي���ق االأمن وال�صالم و�صواًل اإلى التنمية 
امل�صتدام���ة للعام 2030 وحتقي���ق اأهداف 
خطتها التي اعتمدتها االأمم املتحدة يف 25 

�صبتمر 2015م. 
وبه���ذا النه���ج اأك���د �صموه الك���رمي اأن 
مملكة البحرين تتمتع ببيئة خ�صبة للت�صامح 
والتعاي�ض الكرمي ما جعلها “منوذًجا حًيا يف 
التعاي�ض ب���ني االأطياف الديني���ة والِعرقية 
واملذهبي���ة”، وانتهج���ت م�ص���اًرا اأدى اإل���ى 
حتقي���ق العالق���ة الوثيق���ة وال�صامل���ة بني 
االأم���ن وال�ص���الم والتنمية، فاالأم���ن بجوانبه 
واالقت�صادي���ة  والع�صكري���ة  ال�صيا�صي���ة 
والدميقراطية  االإن�ص���ان  والبيئية وحق���وق 
وكفال���ة �صي���ادة القان���ون ومتك���ني املراأة 

وال�صب���اب واإدارة احلوار تتوافق جميعها مع 
اأهداف التنمية ال�صاملة، وجميعها من اأ�ص�ض 

االأمن وال�صالم.
وق���د وفرت احلكوم���ة الر�صي���دة حزمة 
من امل�صاري���ع التنموية املتنوع���ة، ما َجعل 
البحري���ن �صاح���ًة للعدال���ة والدميقراطي���ة 
وحافًزا للتنمية، وه���ذا �صكل خارطة طريق 
وطني���ة امتزج���ت فيه���ا االأف���كار وال���روؤى 
والعم���ل من اأج���ل حا�رش وم�صتقب���ل اإن�صاين 
وتنم���وي بحرين���ي ُم�صت���دام و�ِصلمي ُيحقق 
م���ا مي����ض  املواطن���ني يف كل  احتياج���ات 
حياتهم املعي�صية وزي���ادة اال�صتثمار فيها 
وتطويرها ليك���ون نتاجها اأف�صل، وحتقيق 
ذلك كان يعتمد على حتقيق االأمن وال�صالم.

األمن والسالم والتنمية

اأيام قليلة تف�صلنا عن االنتخابات البلدية 
والنيابي���ة 2018، ومنذ انط���الق ميثاق العمل 
الوطني يف 2001، بداأت البحرين حقبة جديدة 
مميزة، مفعمة باأج���واء مغايرة متاماً عما �صبق، 
فال�صنوات التي ق�صيناها يف ممار�صة حقوقنا 
الدميقراطي���ة، بل���ورت حال���ة م���ن التعاط���ي 
االإيجاب���ي النا�صج مع امل�ص���رية الدميقراطية، 
ويف الواق���ع اإنَّ اأكرث ما يقل���ق يف هذه العملية 

هي املحا�ص�ص���ات يف اأذهان بع�ض الناخبن، 
وهي اعتبارات حتدد اختياراتهم املر�صحني، 
واإن كانت كذلك؛ فه���ي لي�صت مبنية بطبيعة 
احلال عل���ى اأ�ص����ض وطني���ة، ف���اإن ا�صتطاعوا 
التفكري بكيفية ت�صمن للبحرين حتقيق اأعلى 
م�صتوي���ات املمار�صة الدميقراطية، وبن�صبة ال 
ي�صته���ان بها، �صنكون عندئ���ذ حققنا املعنى 
االأ�صم���ى للدميقراطي���ة، والت���ي ُتعن���ى بعدم 

متيي���ز الناخب للمر�صحني بن���اًء على �صنوف 
بغي�ص���ة، رجعية، حتاول النيل من اأبناء الوطن 

املخل�صني.
الوع���ي الكام���ل ل���دى الناخ���ب البحريني 
ب�رشورة الن���اأي بنف�صه عن مهات���رات االأ�صول 
والف�ص���ول، م���ن اأجم���ل جتلي���ات اال�صتحقاق 
االنتخاب���ي، واأقدره���ا عل���ى حتقي���ق التق���دم 
والنم���اء لبحريننا، واالأمر لي�ض غريب���ا اأبداً عن 

اأخالقي���ات الف���رد البحرين���ي وطبيعت���ه التي 
تت�ص���م ب�صم���ات االأخ���وة، والتاآل���ف م���ع �رشائح 
املجتم���ع كافة، والقدرة عل���ى ا�صتيعاب االآخر 

مبحبة وتعاون.
قد يتب���ادر اإلى اأذهان البع����ض اأن بع�ض 
املناط���ق حم�صوم���ة للجماعة االأك���رث متثيالً يف 
املنطق���ة، واأن���ه ال فر�صة لف���وز املر�صح من 
الفئة االأقل متثيالً؛ االنت�صار احلقيقي يف مثل 

هذه املناطق بفوز مر�صح الفئة االأقل متثيالً 
- اإن كان جدي���راً بالف���وز اأكرث م���ن الباقني - 
وه���ذا لن يتاأت���ى اإال بالت�صويت عل���ى اأ�صا�ض 
امل�صلح���ة الوطني���ة، ال الأي���ة اعتب���ارات اأخرى 
حت���اول النيل م���ن دميقراطيتن���ا، ومثل هذه 
احلالة قد تظهر يف دوائ���ر نادرة، لكن بنتيجة 
مماثلة ملا ذك���رت، �صنكون قد حققنا بالفعل 

الدميقراطية التي نن�صد.

الرئي����ض  وق���رارات  �صيا�ص���ات 
االأمريك���ي دونالد ترامب ه���ي االأعجب 
واالأغ���رب يف تاري���خ الوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة ورمب���ا يف تاري���خ العالقات 
الدولية، فالرجل يتعامل مع العامل كله 
بطريق���ة “الفت���وة” يف رواي���ات جنيب 
حمف���وظ، فالب���د اأن ياأخ���ذ م���ن اجلميع 
ويعتر عالقاته مع جميع الدول، ما عدا 
اإ�رشائي���ل �صفقات جتارية البد اأن يخرج 

منها رابحا.
“الفتوة” يف روايات جنيب حمفوظ 
يفر����ض االأت���اوات على اجلمي���ع مقابل 
احلماي���ة والعي����ض يف اأم���ان م���ن بط�ض 
الفتوة ورجاله وهو ما يريد اأن يقوم به 

ترامب مع حلفائه.
ترام���ب مقابل حت�صي���ل املال قام 
بتحويل عالقات الوالي���ات املتحدة مع 
الع���امل اإل���ى �صفقات جتاري���ة وحتر�ض 
بالق���وي وال�صعيف والع���دو واحلليف، 
حتر����ض باأوروب���ا بالر�ص���وم اجلمركية، 
وبالفل�صطينيني وقام بقطع املعونات 
عن االأن���روا، وحتر�ض بال�ص���ني، وحتى 
التاريخ���ي  احللي���ف  اجلنوبي���ة  كوري���ا 
للواليات املتحدة مل ت�صلم من حماوالت 
الرامبية، فطبق���ا للت�رشيبات  االبت���زاز 
التي تخرج من البيت االأبي�ض اأن ترامب 
اأكرث من م���رة قام بتوقيع ق���رار باإلغاء 

اتفاقية التجارة مع كوريا اجلنوبية.
العامل كله يف حرية م���ن اأمر ترامب 
ال���ذي يع���د ظاه���رة غريب���ة يف تاري���خ 
العالق���ات الدولية، فه���و رجل ال ميكن 
التنبوؤ بت�رشفاته وقراراته، حتى �صعبان 
عبدالرحي���م املط���رب ال�صعبي امل�رشي 
غا�صب من ترامب، وق���ام بالتعبري عن 
غ�صب���ه باأغنية من اأغاني���ه التي يوؤديها 
بطريق���ة  فريدة م���ن نوعه���ا يف تاريخ 
الغناء، لكن ال�ص���يء الغريب اأن �صعبان 
ه���و الوحي���د يف الع���امل ال���ذي رد على 

ترامب ب�صكل منا�صب!.

“حتى شعبان زعالن 
من ترامب”

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

يعت����ب علينا ع����دد م����ن املتقاعدين 
باأن����ه م�صت ف����رة مل نط����رح فيها هموم 
وق�صايا هذه الكوكبة التي قدمت الكثري 
من العمل املخل�����ض واجلهد امل�صاعف، 
واأفنت زهرة �صبابها فيه، والدور الكبري 
ال����ذي قاموا به طيلة �صنوات خدمتهم يف 
القطاع����ات املختلف����ة التي عمل����وا فيها 
واخلدمات اجلليلة التي قدموها للبحرين 

واأهلها.
الي����وم مل نذه����ب للمطالب����ة بزي����ادة 
معا�صات هوؤالء التقاعدية كما كنا نطالب 
�صابق����ا رغم اأهمية ه����ذا املو�صوع وذلك 
متا�صيا م����ع ظ����روف البل����د االقت�صادية 

واأو�صاع ال�صناديق التقاعدية، لكننا هنا 
ننا�صد امل�صوؤول����ني يف الدولة واحلكومة 
باأن يراعوا ظروف الكرثة من املتقاعدين 
اأ�صح����اب املعا�صات ال�صغ����رية “باأدنات 
ال����دون”، حيث و�صل ح����ال الكثري منهم 
اإلى مرحلة الياأ�ض م����ن ال�صوائق املالية 

ورعونة العي�ض.
يف ال�صي����اق ذات����ه “انك�����رش خاط����ري” 
واأن����ا اأ�صتم����ع الأحد املتقاعدي����ن �صاحب 
الت�صجي����ل ال�صوتي عر قن����اة التوا�صل 
االجتماع����ي “وات�صاب” والذي يطلب من 
خالل����ه من االإدارة العام����ة للمرور ال�صماح 
له مبمار�صة تو�صيل اأحفاده وعدد قليل 

جدا م����ن اأبن����اء جريانه للمدر�ص����ة، وحتى 
وقت ن�رش الت�صجيل ال�صوتي مل ينل االأمر 
املوافقة، علما اأنه اأقدم على �رشاء “ميني 
با�����ض” جديد وهو االآن متورط يف كيفية 
ت�صدي����د 300 دين����ار كاأق�ص����اط �صهرية 
للوكال����ة، يف ح����ني معا�ص����ه ال�صهري مع 
عالوة املتقاعدين ال يتجاوز 350 دينارا.
مثل هذه االأو�صاع املوؤملة التي يئن 
منها هذا املتقاع����د وكثريون مثله، البد 
م����ن تق����دمي ت�صهي����الت ا�صتثنائية لهم 
وم�صاعدته����م ك����ي نعينهم عل����ى تخطي 
عجاج ال�صن����ني وق�صوة االأي����ام. وع�صاكم 

عالقوة.

 a.aziz.aljowderعبدالعزيز الجودرراعوا ظروف المتقاعدين
@gmail.com

    صور مختصرة

Ali.alsayegh15علي الصايغمهاترات األصول والفصول
@gmail.com

    لمحات



ا  وا�شنطن ت�شّكل ائتالًفا جتاريًّ
�شد ال�شني

وا�شنط���ن � ا ف ب: اأعل���ن م�شت�ش���ار اقت�ش���ادي 
للبي���ت االأبي����ض اأن الواليات املتح���دة تن�ّشق مع قوى 
اقت�شادي���ة اأخرى للت�شدي للممار�ش���ات التجارية غري 
املن�شف���ة من جانب ال�شني. واأو�ش���ح امل�شت�شار الري 
كودل���و اأمام منتدى وا�شنط���ن االقت�شادي اأن الرئي�ض 
دونالد ترامب ميكن اأن يلتق���ي اأي�ًشا نظريه ال�شيني 
�شي جينبينغ خالل االجتم���اع املقبل ملجموعة الع�رشين 
املق���رر يف االأرجنتني نهاية نوفمرب. وق���ال “نتجه اإلى 
ما ميك���ن اأن اأ�شمي���ه ائتالف اأرادة م�شرتك���ة للت�شدي 
لل�شني يف املج���ال التجاري. نتحدث جمددا مع االحتاد 

االأوروبي. نتحدث جمدًدا مع اليابان”.

“تويوتا” ت�شحب 2.4 مليون �شيارة هجينة
طوكي���و � اأ ف ب: اأعلن���ت �رشكة تويوت���ا اليابانية العمالقة ل�شناعة ال�شي���ارات اأم�ض اأنها 
�شت�شح���ب اأكرث من 2.4 �شيارة هجينة ب�شبب عيب ميكن اأن يت�شبب بحوادث ت�شادم، وذلك 

بعد �شهر فقط على عملية �شحب للنوع نف�شه من ال�شيارات.
وكان���ت املجموع���ة اأعلنت يف �شبتمرب اأنه���ا �شت�شحب اأكرث من ملي���ون �شيارة هجينة من 

اأ�شواق يف اأنحاء العامل بعد الك�شف عن م�شكلة فنية ميكن اأن تت�شبب بحرائق.
وعملية ال�شحب االأخرية تط���ال عدة طرازات من ال�شيارتني الهجينتني بريو�ض واوري�ض 

التي مت اإنتاجها بني اأكتوبر 2008 ونوفمرب 2014 مع اأكرث من مليون �شيارة يف اليابان.
وت�شم���ل عملية ال�شحب اأي�ًش���ا 830 األف �شيارة يف اأمريكا ال�شمالية و290 األف �شيارة يف 

اأوروبا و3 اآالف �شيارة يف ال�شني والبقية يف اأنحاء اأخرى من العامل.
واأعلن���ت تويوتا يف بي���ان اأن ال�شيارات التي طالتها اإج���راءات ال�شحب كانت م�شمولة يف 
عملي���ة �شحب �شابقة يف 2014 و2015 لكن اأعمال “الت�شلي���ح التي اأجريت اآنذاك مل تتوقع 

الو�شع اجلديد الذي مت ر�شده يف عملية ال�شحب احلالية”.

  للتوا�شل:  )ق�شم االقت�شاد: 17111455(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
ب����������دء اإع������������������داد ا���������ش��������رتاط��������ات م������رك������ب������ات اأ��������ش�������ط�������وان�������ات ال�����غ�����از

“املقاييـ�س” تبيــع 106 موا�صفــات بالنـــ�صف الأول
ارتفاع معاينة املنتجات 899 %

ارتف���ع ع���دد املوا�شف���ات القيا�شية التي 
باعته���ا اإدارة املوا�شف���ات واملقايي�ض بوزارة 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اإلى 106 موا�شفة 
يف الن�ش���ف االأول من العام 2018 مقارنة ب�99 
يف الع���ام 2017، بزي���ادة مقدارها 8 %، ح�شب 
املوا�شفات.واأو�شح���ت  اإدارة  اإح�ش���اءات  اآخ���ر 
االإح�شائي���ة اأن معاين���ة املنتج���ات ارتفع���ت بن�شبة 
%899 وبلغ عدد املعاين���ات 26329 معاينة خالل 
الف���رتة م���ن يناي���ر- يوني���و 2018 مقاب���ل 2637 
معاين���ة يف 2017، كما ارتفع موؤ����رش درا�شة م�شاريع 
املوا�شفات بن�شبة 32 % من 485 م�رشوع يف 2017 

اإلى 640 م�رشوع خالل العام اجلاري.
وزاد عدد املعامالت اجلمركية بن�شبة 9 % خالل 
الن�شف االأول من العام اجلاري، اإذ بلغ عددها 9882 
معامل���ة مقارن���ة ب9105 معاملة يف الع���ام 2017، 

وزادت طلب���ات تراخي�ض االآيزو 33 % من 9 طلبات 
اإل���ى 12 طلب يف العام اجلاري، واأك���دت االإح�شائية 
اجتياز الوزارة ملتطلبات �شهادة نظام اإدارة اجلودة 

.ISO 9001 :2015
و�شه���دت الربام���ج التوعوي���ة ل���الإدارة ارتفاع 
بن�شب���ة 60 % اإذ بل���غ عدده���ا 88 برنامج يف 2018 
مقاب���ل 55 برنامج يف 2017، وارتفع عدد ع�شويات 
اللج���ان الدولي���ة اإل���ى 27 جلن���ة يف الع���ام اجلاري، 
 ،2017 يف  جلن���ة  ب12  مقارن���ة   ،%  125 بن�شب���ة 
واملرتولوجي���ا القانوني���ة ارتفع���ت 150 % )بري���د 
البحري���ن، املعار����ض املو�شمي���ة، ����رشكات تعبئ���ة 
الغ���از(، فيما بلغت ن�شبة التح���ول خلا�شية االإف�شاح 
امل�شب���ق للمعامالت 100 %. وم���ن جانب ال�شيارات 
الكهربائي���ة فقد مت الب���دء بتنفيذ املرحل���ة االأولية 
للم�رشوع وموؤمتر االبتكار يف التنقل امل�شتدام، اإذ مت 
االنتهاء من الالئحة التنفيذية ملوا�شفات ومقايي�ض 
ال�شي���ارات الكهربائية وبانتظ���ار اعتمادها، و�شيتم 

تطبيقها اأواخ���ر العام املقب���ل 2019 على �شيارات 
ط���راز 2020، مع وجود ف���رتة 6 اأ�شهر بني االعتماد 
والتطبي���ق لتك���ون ال����رشكات امل�شنع���ة لل�شيارات 
جاه���زة. ي�شار اإلى اأن���ه مل يتم اإ�ش���دار ت�رشيع وطني 
ال�شتخدام هذه ال�شيارات حتى االآن ويتم ا�شتخدامها 
م���ن االأف���راد كا�شتخدام �شخ�ش���ي، اإذ مل يتم اعتماد 

موا�شفات هذا النوع من ال�شيارات.
وقال���ت اإدارة املوا�شف���ات واملقايي�ض بوزارة 
ال�شناع���ة والتجارة وال�شياحة منذ يومني اإنها تعكف 
عل���ى اإع���داد االإج���راءات الالزمة العتم���اد املوا�شفة 
اخلليجي���ة املعني���ة مبركب���ات اأ�شطوان���ات الغازات 

البرتولية امل�شالة.

واأو�شح���ت االإدارة اأنه���ا تعد االإج���راءات كالئحة 
فنية وطنية ملزمة واإعداد كافة املتطلبات ال�شامنة 
لتعزي���ز و�شائ���ل ال�شالم���ة واحلماي���ة للنق���ل االآمن 
الأ�شطوانات الغ���از امل�شال يف املركبات التي جتوب 
ال�ش���وارع واالأحياء ال�شكنية.  واأو�شحت منى العلوي، 
مدي���ر اإدارة املوا�شفات واملقايي����ض يف الوزارة اأنه 
مت���ت مناق�شة املتطلبات واال�شرتاطات التي تغطي 
ت�شمي���م املركبة الناقل���ة الأ�شطوان���ات الغاز والتي 
ينبغ���ي فيها مراع���اة احلمولة الت���ي حتددها ال�رشكة 

امل�شنعة لها بعد عمل االإ�شافات املطلوبة عليها.
 كم���ا مت بح���ث اخل�شائ����ض الفني���ة للم���كان 
املخ�ش����ض يف املركبة لو�شع اأ�شطوانات الغاز فيه، 
اإ�شافة اإلى اأهمية تزوي���د املركبة بطفايات احلريق 
وو�ش���ع �رشائط الل���ون االأ�شفر الف�شف���وري العاك�ض 
عليه���ا، ونوعي���ة اأر�شي���ة املركبة مب���ا ال تعني على 
اال�شتع���ال، وغريها من املعايري التي تكفل م�شتوى 

االأمان املطلوب.

زينب العكري

اأبوظبي اأف�صل وجهة �صياحية فاخرة يف 2018
خليجيون يقبلون على �رشاء ال�صقق يف برلني

ا 10 % زيادة يف راأ�ض املال �شنويًّ

دب���ي - العربية.نت: ت���زداد برلني جاذبية يوًما 
بعد يوم يف عي���ون امل�شتثمري���ن، فعقاراتها ترتفع 

ا اأكرث من اأي مدينة يف العامل. قيمتها �شنويًّ
وقال���ت �شيلينا تونن، وكيلة عقارات يف برلني: 
ا،  »ن�شهد زيادة يف راأ�ض امل���ال مبعدل 10 % �شنويًّ
وزبائنن���ا يح�شلون على عائدات من االإيجار بن�شبة 3 
ا ه���و ارتفاع راأ�ض  %. ولك���ن ما ي�شتفيدون منه حقًّ
امل���ال. مثال من ا�شرتى عقاًرا عام 2016 ويريد بيعه 

االآن يكون قد حقق اأرباًحا بن�شبة 30 %«.
ويف و�ش���ط العا�شم���ة االأملاني���ة يف منطقة ميتا 
يبل���غ متو�شط �شعر ال�شقة املوؤلف���ة من غرفة واحدة 
اأي م���ا يع���رف باال�شتوديو 200 األف ي���ورو، ويرتفع 
�شع���ر ال�شقة التي ت�شم غرفة ن���وم واحدة اإلى 350 

األف يورو وحوايل ن�شف مليون للغرفتني.
وت�ش���م منطقة ميتا بواب���ة براندنبريغ ال�شهرية 
والربملان ومقر رئا�شة احلكومة واملتاحف الرئي�شية، 

وفيها اأي�ًشا اأكرث مطاعم ومتاجر العا�شمة جاذبية.
وق���ال �شتاوند بايت عاطف عمر، وكيل عقارات 
يتعام���ل مع العم���الء الع���رب: »تزداد ن�شب���ة العمالء 
���ا ويوميًّا، الكثري م���ن امل�شتثمرين مل يكونوا  �شهريًّ
ق���د و�شعوا اأملاني���ا يف ال�ش���ورة يف ال�شابق. ال�شوق 
االأملانية ت�شاعد يف اأن هناك فرًقا كبرًيا بني العر�ض 
والطل���ب. االأم���ور الت���ي ينظ���رون اإليه���ا اأن اأملانيا 
ا وم���ن ال�شهل االقتناع باال�شتثمار فيها  م�شتقرة جدًّ

والعملة اأي�شا ثابتة«.
وال اإح�ش���اءات دقيق���ة حول ع���دد امل�شتثمرين 
العرب، ولك���ن اأكرث من وكيل عق���ارات حتدثنا اإليه 

اأكد تزايد الطلب يف االأ�شهر املا�شية من دول عربية 
وخليجية ل�رشاء �شقق �شكنية يف م�شاريع جديدة.

وميك���ن للم�شتثمري���ن االأجان���ب احل�شول على 
ت�شهيالت يف الدفع عرب و�شطاء عقارات.

وق���ال بي���رت كالينفا�ش���ري، و�شي���ط عق���ارات، 
اإن برل���ني توف���ر للم�شتثمري���ن االأجان���ب 3 عرو�ض، 
»العر�ض االأول هو قر����ض عايل القيمة من �شندوق 
تقاع���د يق���دم للعمالء م���ن اخل���ارج 70 % من قيمة 
العق���ار اإذا كان العق���ار جديًدا. وال����روط التي يجب 
اأن ي�شتوفوها اأوال احرتام قوانني تبيي�ض االأموال يف 
اأملانيا واأوروبا، والثاين االإم�شاء على االإعالن اأنهم ال 
يعملون يف ال�شيا�شة واأنهم ي�شرتون الأنف�شهم ولي�ض 
لط���رف ثالث، وال�رط الأخري اأن يكون لديهم ح�ساب 

بنكي يف نظام �شيبا لتاأمني التحويالت باليورو«.
واأ�شاف »هناك عر�شان اآخران يقدمان لالأجانب، 
اأحدهم���ا بقيمة 54 % اإذا كان العميل موظًفا وميكن 
العث���ور عليه عند البحث عل���ى االإنرتنت، اإ�شافة اإلى 

عر�ض ثالث بقيمة 40 % من م�رشِف حملي.
وتعترب زيادة اإقب���ال امل�شتثمرين االأجانب على 
العق���ارات يف برل���ني هي اأح���د االأ�شب���اب التي تدفع 
بارتف���اع االأ�شعار، وهو ما دفع بلدي���ة العا�شمة اإلى 
التفكرِي يف طرح م�رشوع قانون مينع االأجانب من �رشاء 
عقارات هن���ا لل�شيطرة على ال�ش���وق. ولكنه طرح مل 
يل���ق الكثري م���ن الرتحيب وواجه ت�شكي���ًكا باإمكانية 

حتقيقه اأَيّ فرق.

اأبوظب���ي - الثقاف���ة ال�شياح���ة: ف���ازت 
اأبوظبي بجائزة “اأف�شل وجهة �شياحية فاخرة 
للع���ام 2018” خ���الل حف���ل “جوائ���ز قط���اع 
ال�شياحة واالجتماعات يف ال�شني” الذي اأقيم 

يف بكني. 
وتر�شح���ت اأبوظب���ي لنيل اأرق���ى فئات 
اجلائ���زة اإلى جانب اأكرث م���ن 20 وجهة اأخرى 
من خمتلف اأنحاء العامل، منها �شوي�رشا وجنوب 

اإفريقيا.
وت�شلم وفد من دائرة الثقافة وال�شياحة 
- اأبوظبي اجلائ���زة يف حفل ع�شاء ح�رشه 200 

من اأبرز العاملني يف هذا القطاع. 
ال�شياح���ة  قط���اع  “جوائ���ز  وتاأ�ش�ش���ت 
واالجتماع���ات يف ال�شني” خالل العام 2002، 
وتنظمه���ا جمل���ة “ترافيل ويكل���ي ال�شني”، 
الت���ي تعت���رب اأك���رب االإ�ش���دارات ال�شياحي���ة 

املتخ�ش�شة يف البالد.
 واأ�ش���ار �شي���ف �شعي���د غبا����ض، وكي���ل 

دائ���رة الثقافة وال�شياح���ة – اأبوظبي، اإلى اأن 
���ا مرموًقا  ه���ذه اجلائزة ت�ش���كل تقديًرا عامليًّ
جلودة وفخامة اخلدمات واملن�شاآت ال�شياحية 
والفندقية يف االإمارة، كما اأنها تعك�ض جهود 
ومب���ادرات دائرة الثقاف���ة وال�شياحة الرامية 
اإل���ى تر�شي���خ مكان���ة اأبوظب���ي الرائ���دة بني 
وجهات ال�شياحة الفاخرة املف�شلة يف العامل.

عل���ى  الدائ���رة  “تعاون���ت  وق���ال 
�رشكائه���ا  م���ع  املا�شي���ة  ال�شن���وات  م���دى 
التحتي���ة  البني���ة  لتعزي���ز  اال�شرتاتيجي���ني 
واملنتجات ال�شياحية والرتفيهية التي تدعم 
ق���درة االإمارة على ا�شتقط���اب زوار ال�شياحة 

الفاخرة وتلبية طموحاتهم”. 
واأو�ش���ح غبا����ض “يوؤكد احل�ش���ول على 
هذه اجلائزة التزام اأبوظبي بتحقيق التميز يف 
كافة املجاالت، واالرتقاء والتطوير امل�شتمر 
للخدم���ات واملنتج���ات والربام���ج والتجارب 

اال�شتثنائية التي يحظى بها زوارنا.

• عوائد االإيجارات ترتفع ب�شكل مطرد	

عوا�ش���م - وكاالت: ارتفع���ت اأ�شع���ار النفط 
اأم����ض اجلمع���ة، و�ش���ط توقع���ات من التج���ار ب�شح 
يف املعرو����ض بفع���ل العقوب���ات االأمريكي���ة على 
�شادرات اخلام االإيرانية التي من املنتظر اأن تبداأ 

ال�شهر املقبل.
و�شج���ل خ���ام القيا����ض العاملي مزي���ج برنت 
85.05 دوالر للربمي���ل يف العقود االآجلة، بارتفاع 
ق���دره 47 �شنًتا، اأو ما يعادل 0.6 %، عن الت�شوية 

ال�شابقة.
وارتفعت العقود االآجل���ة خلام غرب تك�شا�ض 
الو�شي���ط االأمريك���ي 55 �شنًت���ا، اأو 0.7 %، اإل���ى 

74.88 دوالر للربميل.
و�شتب���داأ العقوب���ات االأمريكي���ة يف ا�شتهداف 
�ش���ادرات اخل���ام االإيراني���ة اعتب���اًرا م���ن الراب���ع 

م���ن نوفم���رب، ومتار����ض وا�شنط���ن �شغوًط���ا على 
احلكومات وال�رشكات يف اأنحاء العام لكي ال ت�شرتي 

اخلام االإيراين.
اإل���ى ذل���ك، ق���ال املدي���ر التنفي���ذي لوكالة 
الطاق���ة الدولية “فاحت ب���ريول” اإن ارتفاع اأ�شعار 
النف���ط يلح���ق ال����رشر بامل�شتهلكني، داعًي���ا كبار 
املنتجني اإل���ى بذل اأق�شى م���ا يف و�شعهم لزيادة 
االإنت���اج وتخفيف املخ���اوف امل�شتم���رة من نق�ض 
املعرو����ض التي دفعت خ���ام برنت اإل���ى االرتفاع 

اأعلى 86 دوالًرا للربميل يف جل�شة االأربعاء.
واأ�شاف “ب���ريول” ل�”فاينان�ش���ال تاميز” اأن 
بع����ض الدول تب���ذل جه���وًدا لزي���ادة االإنتاج لكن 
هذا مل ي�شتِطع تهدئ���ة االأ�شواق يف الوقت احلايل، 
معرًبا عن اأمله يف اأن يدرك جميع املنتجني املوقف 

احل�شا�ض واأن يبذلوا ق�شارى جهدهم.
واأو�ش���ح اأنه على الرغم م���ن اأن ارتفاع اأ�شعار 
الطاق���ة قد يبدو �شيًئ���ا اإيجابيًّا لل���دول امُل�شدرة 
للنفط اليوم، ف���اإن تلك االقت�شادات �شتعاين غًدا 
ب�شب���ب انخفا����ض منو الطل���ب الناجم ع���ن ارتفاع 

اأ�شعار اخلام.
وعل���ى �شعيد مت�ش���ل، قل����ض امل�شرتون يف 
الهن���د م�شرتياتهم م���ن اخلام االأمريك���ي واجتهوا 
لتحميل النفط االإيراين قبيل اإعادة فر�ض عقوبات 
اأمريكي���ة على طه���ران ال�شهر املقب���ل، يف الوقت 
ال���ذي تقل�ض فيه الفارق ب���ني خام غرب تك�شا�ض 
الو�شي���ط االأمريكي وبرن���ت وفًقا مل���ا ذكره جتار 

و�رشكة معلومات ال�شحن كبلر.
واأظه���رت بيان���ات كبل���ر اأن �شحن���ات النفط 

االأمريكية املتجه���ة اإلى الهند هبطت اإلى 84 األف 
برميل يوميًّا ال�شهر املا�شي بانخفا�ض ن�شبته 75 
% عن م�شتوى قيا�شي بلغ 347 األف برميل يوميًّا 
يف يونيو. و�شكلت الهند 12 % من �شادرات اخلام 

االأمريكي يف يونيو.
وقال تاجر يف الواليات املتحدة اإن امل�شرتين 
يف الهن���د زادوا ال�شه���ر املا�ش���ي م�شرتياتهم من 
اخلام االإي���راين اإلى 502 األف برميل يوميا بارتفاع 
ق���دره 111 األف برميل يوميًّا ع���ن اأغ�شط�ض ”قبل 
فر�ض العقوبات“ م�شيًف���ا اأن هذه االإ�شافة حلت 

حمل اخلام االأمريكي.
ويف املجم���ل، هبط���ت ال�ش���ادرات االأمريكية 
917 األ���ف برمي���ل يومي���ا اإلى 1.7 ملي���ون برميل 
���ا يف االأ�شبوع االأخري م���ن �شبتمرب وفًقا الإدارة  يوميًّ

معلوم���ات الطاقة، حيث ب���ات اخلام االأمريكي اأقل 
جاذبية بع���د ارتفاع الدوالر وتقل����ض عالوة برنت 

مقابل خام غرب تك�شا�ض الو�شيط.
وكانت الهند اأحد اأكرب م�شرتي اخلام االإيراين، 
كما اأ�شبح���ت اأي�ًشا اإحدى الوجه���ات الرئي�شية يف 
اآ�شي���ا للخ���ام االأمريكي هذا العام. بي���د اأن �رشكات 
التكرير الهندية قل�شت منذ يونيو م�شرتياتها من 

اخلام االإيراين قبيل العقوبات االأمريكية.
واأظهرت بيانات كبلر اأن ال�شادرات االأمريكية 
لدول اآ�شي���ا هبطت مبقدار 73 األ���ف برميل يوميًّا 
ا االأ�شبوع املا�شي، بينما  اإلى 427 األف برميل يوميًّ
تراجع���ت ال�شحنات االأمريكي���ة املتجهة اإلى اأوروبا 
مبق���دار 102 األف برميل يومي���ا م�شجلة 543 األف 

برميل يوميا.

النفــط يرتفــع قبيــل عقوبــات اأمريكيــة علــى اإيــران
“الطاقة الدولية” تطلب زيادة االإنتاج
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ال����ت����ج����زئ����ة اأ����������س���������واق  ����ا يف  خ����ل����ي����ج����يًّ الأ��������س�������ع�������ار  اأغ�������ل�������ى  ال�����ب�����ح�����ري�����ن 

“التوا�سل الجتماعي” جترب ال�رشكات الدولية على �سبط الأ�سعار
ك�سفت الأ�سواق ودعمت الزبائن

التق���ط عبداهلل حمم���ود م���ن البحري���ن، �سورة 
لهات���ف ذك���ي طرحت���ه اإح���دى ال����ركات العاملي���ة 
ال�سه���رة موؤخ���ًرا كاأح���دث اإ�سداراته���ا، ال���ذي كان 
ا لدى الوكيل احل�ري بال�سوق املحلية، وهو  معرو�سً

يحمل بطاقة بال�سعر مكتوًبا عليها 467 ديناًرا.
“طّر����ش” عب���داهلل ال�سورة ملجموع���ة اأ�سدقاء 
على برنام���ج “وات�ش اآب” لإع���ام املهتم منهم باأن 

الهاتف و�سل ال�سوق البحريني وبهذا ال�سعر.
يتق���اذف الأع�ساء يف املجموع���ة ال�سورة بينهم 
وب���ن اأ�سدقاء يف جمموعات اأخرى، وكاملعتاد تنت�ر 

كالنار باله�سيم.
يعود �سخ�ش يلق���ب نف�سه باأبي �سعود، ي�سكن 
اإم���ارة اأبوظب���ي، باإر�س���ال �س���ورة لنف����ش الهات���ف 
التقطها من اإحدى املحال هناك، بنف�ش املوا�سفات 
والل���ون مع اخت���اف وحيد وهو الرق���م املذكور على 
بطاق���ة ال�سعر التي تعلو اجله���از، حيث كتب عليها 
4190 درهًما، وه���ي ت�ساوي تقريًبا 400 دينار، مع 

فرق ب�سيط بالعملة.
ت�سل ال�سورة الثانية بطريقة ما اإلى املجموعة 

الأول���ى، التي ت�سم عبداهلل حمم���ود. يفاجاأ الأع�ساء 
بف���رق ال�سعر )67 دين���اًرا تقريًبا(، ت�س���اءل البع�ش 
ع���ن ال�سبب رغ���م اأن امل�سنع واحد ون�سب���ة الر�سوم 
اجلمركي���ة باخللي���ج واح���دة وكلفة ال�سح���ن كذلك، 
ي�س���اف اإل���ى اأن كلفة املعي�س���ة يف الإم���ارات اأعلى 
وبالت���ايل ف���اإن املنطق اأن تكون الأ�سع���ار بالبحرين 
اأق���ل.   ومن املعلوم اأن و�سائل التوا�سل الجتماعي 
عل���ى خمتلف اأنواعها فتحت جم���الً وا�سًعا للتوا�سل 
بن النا�ش، وبالت���ايل اأ�سبحت الأ�سواق “مك�سوفة” 

ل �سيما تلك املتقاربة كدول اخلليج العربي.
وتق���ول هن���ادي عبدالرحي���م، اإنه���ا ع���ادة م���ا 
تت�س���اور مع �سديقات لها ك���ن باجلامعة مًعا، منهن 
بال�سعودي���ة واأخري���ات بالكوي���ت عن اأ�سع���ار بع�ش 
ال�سل���ع يف الأ�سواق للتو�سل اإلى الأف�سل والأرخ�ش، 
وبالت���ايل اإمكانية ال�راء بعد احت�س���اب كلفة ال�سحن 

وهكذا.
واأبدت هن���ادي ا�ستغرابها م���ن بع�ش ال�ركات 
والوكاء الذين ينت����رون يف دول اخلليج، يعر�سون 
ب�ساعته���م باأ�سع���ار متفاوتة، تك���ون مبالغ فيها يف 
بع����ش الأحي���ان، )...( دائًما ما تك���ون البحرين اأعلى 

ا يف اأ�سواق التجزئة. خ�سو�سً

وتابع���ت “مل يع���د الزب���ون جاه���ًا، فالإنرتنت 
وبرام���ج التقني���ة ك�سف���ت كل �س���يء، ي�ستطيع اأي 
�سخ�ش مقارنة اأ�سعار الب�سائع وموا�سفاتها واختيار 

ما ينا�سبه من اأي مكان بالعامل”.
م���ن جهته ب���ن �سالح عي�س���ى، الذي ع���ادة ما 
ي�س���رتي لنف�سه واأهله واأ�سدقائ���ه معظم اأغرا�سهم 
عن طريق الأون لين، اأن الت�سوق بات اأ�سهل، فاأنت 
ت�ستطي���ع ج���وب اأ�سواق الع���امل من بيت���ك، ومن ثم 

تختار ما ينا�سبك.
وتاب���ع “دائًم���ا م���ا اأح�سل عل���ى �سل���ع باأ�سعار 
ا  اأقل كثًرا م���ن تلك املوجودة بالبحري���ن، خ�سو�سً
عندما تطرح ال�ركات ال�سانع���ة اأو املوردة باخلارج 

تخفي�سات، اأو تتكفل بكلفة ال�سحن”.
واأو�سح عي�سى اأن اأ�سدقاءه دائًما ما يتوا�سلون 
م���ع معارف لهم يف دول اخلليج الأخرى، لاطاع على 
ا عندما تكون معرو�سة  اأ�سع���ار ال�سلع هناك خ�سو�سً

لدى �ركات كربى لها فروع يف اأ�سواق املنطقة”.
واأكد اأن “هذه ال�ركات كانت باملا�سي تعر�ش 
منتوجاتها باأ�سعار متفاوتة باأ�سواق اخلليج، يف حن 
���ا حتى ل  اأنه���ا اليوم حت���اول توحي���د الأ�سعار ن�سبيًّ
ا اأنهم قادرون على  يعرت����ش عليها الزبائن خ�سو�سً

ال�راء من اأي مكان”.
ويرجع رجال اأعمال وجتار و�ركات فرق الأ�سعار 
بدول اخلليج اإلى كلفة الت�سغيل، يف حن يقرون باأن 
البحرين عادة ما تك���ون الأعلى كون ن�سبة املبيعات 
قليل���ة متا�سًيا مع عدد ال�سكان الأمر الذي يوؤثر على 

م�ستوى الأرباح.
لك���ن لعي�سى ولغ���ره من النا�سط���ن يف ال�راء 
اأون لي���ن راأي اآخ���ر يف ذل���ك، موؤكدي���ن اأن البحرين 
ل تفر����ش ر�سوًم���ا )اإل���ى الآن( ف�ساً ع���ن اأن كلفة 
الت�سغيل تعد قليل���ة ن�سبيًّا ورغم ذلك فاإن الأ�سعار 

مرتفعة ب�سكل مبالغ فيه.
واأكدوا اأن انك�ساف الأ�سواق بف�سل املجموعات 
الن�سط���ة عل���ى و�سائ���ل التوا�سل الجتماع���ي، اأجرب 
كث���ًرا من ال����ركات عل���ى تهدئة الأ�سع���ار وعر�ش 
الب�سائ���ع بنف����ش ما تعر����ش باأ�س���واق دول اخلليج 

الأخرى.

املحرر القت�سادي

الذهب يرتقب بيانات الوظائف الأمريكية ا ال�سودان: حتديد �سعر ال�رشف يوميًّ
اإلغاء قيود ال�ستراد

اخلرط���وم - روي���رتز: ق���ال حماف���ظ البن���ك 
املرك���زي ال�س���وداين اإن ب���اده �ستب���داأ م���ن يوم 
الأح���د املقب���ل حتديد �سع���ر �رف العمل���ة يوميًّا 
بال�ستعانة بهيئة جديدة من امل�رفين ومكاتب 
ال�راف���ة، وذلك يف اإطار جمموع���ة اإجراءات تهدف 

ملواجهة الأزمة القت�سادية.
اأن  الزب���ر  واأ�س���اف املحاف���ظ حمم���د خ���ر 
ال�س���ودان �سيلغي اأي�ًس���ا قيود ال�ست���راد التي 
فر�سه���ا العام املا�س���ي على 19 �سلع���ة غذائية 
ومواد اأخ���رى يف حماولة منه خلف�ش العجز وحماية 
اجلنيه املحلي. ويعاين اقت�ساد ال�سودان م�ساعب 
منذ انف�سل اجلنوب يف عام 2011 اآخًذا معه ثاثة 
اأرب���اع اإنتاج النفط، مما ح���رم اخلرطوم من م�سدر 

مهم للعملة ال�سعبة.
واأدى النق����ش املتفاقم يف العمل���ة الأجنبية 
اإلى فر�ش قيود �سارمة على ال�سحب واإلى ازدهار 
�سوق �س���وداء يجري فيها تداول ال���دولر بزيادة 
بنح���و 40 % ع���ن ال�سع���ر الر�سم���ي. و�سجل �سعر 
ال�رف الر�سمي للعمل���ة ال�سودانية يوم اخلمي�ش 

نحو 29 جنيها للدولر.
وتوقع الزبر يف ت�ريحات لرويرتز اأن ت�سهد 
املرحل���ة الأول���ى زي���ادة يف �سعر ال���دولر قبل اأن 

ي�ستقر اجلنيه ال�سوداين بعد فرتة.
وقال اإن هيئة ال�رف اجلديدة �ستحدد اأي�ًسا 

�سعر �راء الذهب من اأجل حماربة التهريب. وبرغم 
ازدهار ن�ساط ا�ستخراج الذهب، يقول امل�سوؤولون 
اإنه يجري تهريب معظمه اإلى خارج الباد مما يحرم 

البنك املركزي من م�سدر مهم للعملة ال�سعبة.
وتق���ول �ركات تعدي���ن وم�سوؤول���ون بقطاع 
الذه���ب اإن ه���ذا يرج���ع يف جانب منه اإل���ى عزوف 
املنتج���ن عن البي���ع للبنك املرك���زي الذي حدد 

�سعر �راء اأقل من الأ�سعار العاملية.
من ناحية اأخرى، ذكرت وكالة ال�سودان لاأنباء 

اأن وزارة التجارة د�سنت برنامج الدفع الإلكرتوين 
مع وزارات اأخ���رى ”لتخفي�ش امليزانية عن طريق 
تقليل التعامل الورقي وتقليل اإمكانية التزوير“.
وقال القت�سادي وامل����ريف ال�سوداين اأمن 
ح�س���ن �سي���د اأحم���د اإن الزب���ر ال���ذي مت تكليفه 
ال�سهر املا�سي بتويل املن�سب لفرتة ثانية يوؤمن 
بتحرير القت�ساد. واأ�ساف اأنه ي�سعر بتفاوؤل حذر 
حي���ال ال�سيا�س���ة اجلدي���دة واأن اأي �سعف للجنيه 

ال�سوداين يجب اأن يكون تدريجيًّا.

بنجال����ورو - رويرتز: ا�ستق����رت اأ�سعار 
الذه����ب اأم�ش مع بق����اء امل�ستثمرين حذرين 
بعد اأن بلغ العائ����د على ال�سندات الأمركية 

اأعلى م�ستوى يف عدة �سنوات.
وياأت����ي ه����ذا يف الوق����ت ال����ذي ت�س����ر 
في����ه توقعات اإلى اأن بيان����ات وظائف قوية 
�سيجري الإعان عنها يف وقت لحق قد تعّزز 
مربرات جمل�ش الحتياطي الحتادي )البنك 
املرك����زي الأمرك����ي( لت�سدي����د ال�سيا�س����ة 

النقدية.
واأظه����ر م�س����ح اأجرته روي����رتز اأن خرباء 
القت�ساد يتوقعون يف املتو�سط زيادة عدد 
الوظائ����ف يف الوليات املتح����دة بواقع 185 
األًف����ا يف �سبتم����رب بعد اأن قف����ز 201 األف يف 

اأغ�سط�ش.
وانخف�ش الذهب يف املعامات الفورية 
لاأوقي����ة  دولر   1197.64 اإل����ى   %  0.1

)الأون�سة(.
ومل ي�سجل املعدن الأ�سفر تغًرا يذكر 
يف العق����ود الأمركي����ة الآجلة عن����د 1201.3 

دولر لاأوقية.
الحت����ادي  الحتياط����ي  ورف����ع جمل�����ش 
اأ�سع����ار الفائدة الأ�سب����وع املا�سي وقال اإنه 
يخط����ط لأربع زي����ادات اأخرى بحل����ول نهاية 
ع����ام 2019 وواح����دة يف 2020 م�ستنًدا اإلى 

ا�ستق����رار النم����و القت�س����ادي ومتانة �سوق 
العمل.

ومن �ساأن رفع اأ�سعار الفائدة الأمركية 
تعزيز الدولر وزيادة العائد على ال�سندات، 
مما ي�سع �سغوًطا على اأ�سعار الذهب بزيادة 
تكلفة الفر�سة البديلة ال�سائعة على حائزي 

املعدن الأ�سفر الذي ل يدر عائًدا.
وارتفع موؤ�ر الدولر 0.1 % مقابل �سلة 

ت�سم �ست عمات كربى.
ومن ب����ن املع����ادن النفي�س����ة الأخرى، 
انخف�س����ت الف�سة 0.2 % اإلى 14.52 دولر 
لاأوقي����ة، بينم����ا نزل البادي����وم 0.3 % اإلى 
1056.30 دولر لاأوقي����ة، يف ح����ن تراج����ع 
الباتن 0.2 % اإلى 820.24 دولر لاأوقية.

• يتداول الدولر بزيادة 40 % عن ال�سعر الر�سمي	

“اآب���ل” قائم���ة  اأرق���ام: احتل���ت  الريا����ش - 
لع���ام  الع���امل  يف  الأف�س���ل  التجاري���ة  العام���ات 
“اأم���ازون”، وفًق���ا  “غوغ���ل” ث���م  2018، يليه���ا 
للت�سنيف ال�سنوي الذي ت�سدره ال�ركة الأمركية 
“اإنرتبراند” املتخ�س�س���ة يف تقدمي ال�ست�سارات 
التجاري���ة  للعام���ات  ال�سرتاتيجي���ات  وو�س���ع 

وتقييمها.
وقال���ت” اإنرتبران���د ” يف تقريره���ا: بعد عقد 
من الزم���ان على الأزمة املالي���ة العاملية، وا�سلت 
العام���ات التجاري���ة النم���و، لك���ن اأولئ���ك الذي���ن 
يفهم���ون عماءه���م ب�س���كل تلقائ���ي، ويقوم���ون 

بتحركات جريئة ومبدعة، كان تطورهم اأ�رع.
ومبقارن���ة بيانات ت�سني���ف “اإنرتبراند” على 
م���دار الع����رة اأع���وام املا�سي���ة، يت�س���ح كيف اأن 
العامات التجاري���ة لعبت دوًرا كب���ًرا اأكرث اأهمية 
وقيمة من اأي وقت م�سى، حيث �ساعدت ال�ركات 
الرائ���دة على ت�ري���ع النمو، حت���ى يف الوقت الذي 
انخف�ش فيها ال�سعور العام بالثقة جتاه ال�ركات.

واأ�س���اف التقرير: نحن نعي����ش يف عامل يتمتع 
فيه العم���اء بقوة اأكرب م���ن اأي وقت م�سى، حيث 
يخت���ارون عاماته���م التجاري���ة بعناي���ة فائق���ة مل 
نره���ا من قب���ل، وتق���ود عام���ات مثل “اأم���ازون” 
و”�سبوتيف���اي” و”نتفليك�ش” ه���ذا الع�ر بف�سل 

ا. حت�سينها حياة امل�ستهلكن بطرق �سخ�سية جدًّ
وحول اعتاء “اآبل” للقائمة، قالت “اإنرتبراند” 
اإن �سانعة “اآيفون” توا�سل و�سع املعاير الازمة 
مل���ا يجب اأن تكون عليه العامة التجارية يف القرن 
الواح���د والع�رين، من خ���ال ا�ستجابتها لتوقعات 

العماء املتغرة با�ستمرار.
ويقوم ت�سنيف “اإنرتبران���د” على قيا�ش 10 

عوام���ل رئي�سي���ة هي، و�س���وح الأه���داف، اللتزام 
بالقي���م، احلوكم���ة، ال�ستجاب���ة لتغ���رات وفر�ش 
ال�س���وق، االأ�سالة، االرتب���اط باحتياج���ات العمالء، 
الخت���اف والتمي���ز، الت�س���اق، التواج���د وانت�س���ار 
ال�سمعة الطيبة، مدى فهم العماء للعامة التجارية 
ون�ساطه���ا. وم���ن ب���ن التغ���رات امللحوظ���ة يف 
ت�سنيف هذا الع���ام، ارتفاع قيمة العامة التجارية 

ل�ركة “اأمازون” - �ساحبة املركز الثالث - باأكرث 
م���ن 50 %، و”نتفليك����ش” - املركز 66 - بن�سبة 
45 %، و”جوت�سي” - املركز 39 - بن�سبة 30 %.
وم���ن ب���ن كب���ار اخلا�ري���ن، كان���ت “جرنال 
اإلكرتيك” الت���ي تراجعت قيمة عامته���ا التجارية 
بن�سب���ة 26 % وج���اءت يف املرك���ز ال�ساد����ش ع�ر، 
يليه���ا “اإت�ش اآن���د اإم” التي انخف�س���ت بن�سبة 18 

% وحل���ت يف املرتبة الثاثن، كما �سهد ت�سنيف 
هذا العام ان�سمام اأ�سم���اء جديدة، مثل “�سوبارو” 
و”�سبوتيف���اي”،  و”هيني�س���ي”  و”نينتن���دو” 
بالإ�ساف���ة اإلى “�سانيل” الت���ي قفزت اإلى املركز 

الثالث والع�رين مبا�رة.
ويف ع���ام 2018، ج���اءت 29 % م���ن القيم���ة 
الإجمالي���ة لأف�سل 100 عامة جتارية يف العامل من 
الأعمال اخلدمية ذات ال�سرتاك، مثل خدمات البث 

عرب الإنرتنت، مقارنة ب�18 % يف عام 2009.
و�سه���دت العام���ات التجاري���ة الت���ي �سجلت 
مكان���ة متقدمة من حي���ث القدرة عل���ى ال�ستجابة 
االأك���ر  النم���و  العم���الء،  باحتياج���ات  واالرتب���اط 
ا�ستق���راًرا على مدار ال�سن���وات الع�ر املا�سية، اأما 
العام���ات الفاخرة الت���ي عزز ا�ستجابته���ا لل�سوق 
على مدى ال�سنوات اخلم�ش املا�سية ف�سهدت منوًّا 

يف القيمة بن�سبة 43 %.
“اإنرتبران���د”:  قال���ت  تقاريره���ا،  خت���ام  ويف 
توا�سل العامات التجارية العاملية التغر والتطور 
يف ظ���ل اخت���اف توقع���ات العماء مب���رور الوقت، 
كنها التكنولوجيا من تلبية الحتياجات والآمال  ومتمُ
بطرق جديدة متنوعة، ل ميكن لأحد اأن يظل �ساكًنا 
فالتغير اأمر حتم���ي، والتحركات اجلريئة اأمر بالغ 

الأهمية للنجاح على املدى الطويل.

اأف�ســـل العــالمـــات التجـــاريـــة فـــي العـــالــــم
“اآبل” اأوًل و“اأمازون” الأ�رع منوًّا

• العامات التجارية الأكرب بالعامل 	
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ال�شلطات ال�شودانية ت�شادر “التيار” و “اجلريدة”

�ش���ادر عنا�رص من االأمن ال�شوداين ن�شخا مطبوعة ل�شحيفتني، ح�شبما اأعلن مالكاهما، اأم�س اجلمعة، 
وذل���ك بعد اأيام على دعوة االحتاد االأوروب���ي ووا�شنطن اإلى تعزيز حرية ال�شحافة يف ال�شودان. وقامت 
عنا����رص من “جه���از االأمن واملخابرات الوطني” مب�شادرة ن�شخ �شحيفت���ي “التيار” و”اجلريدة” بعد اأن 
ح�رص حمرروهما اجتماعا نظمه االحتاد االأوروبي يف مقره يف اخلرطوم يوم الثالثاء املا�شي دعا اإلى تعزيز 
حري���ة ال�شحاف���ة يف البالد. وقال مالك �شحيف���ة “التيار” ورئي�س التحرير عثم���ان املريغني: “�شادروا 
ن�ش���خ �شحيفتنا دون مربر”. واأ�شاف: “لكني كنت قد ح�رصت اجتماع االحتاد االأوروبي وقد يكون ذلك 
ال�شبب”. واأكد مالك �شحيفة “اجلريدة” اأن عنا�رص االأمن �شادروا نحو 10 اآالف ن�شخة من �شحيفته يوم 

اخلمي�س.  وقال عو�س حممد عو�س: “مل يقدموا اأي �شبب وا�شتدعوا رئي�س التحرير اإلى مقرهم”.
واحتجت ال�شلطات ال�شودانية على االجتماع الذي نظمه االحتاد االأوروبي وا�شتدعت االأربعاء �شفري 

االحتاد االأوروبي اإلى اخلرطوم الإبالغه احتجاجها.
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موسكو ـ رويترز:

بغداد ـ  السومرية نيوز:

باريس ـ رويترز:

تونس ـ األناضول:

نقل���ت وكالة االإعالم الرو�شية عن  
نائب وزير اخلارجية الرو�شي ميخائيل 
بوجدان���وف قول���ه اأم����س اجلمع���ة اإن 
الرئي�س فالدميري بوتني رمبا يلتقي 
بويل العهد ال�شعودي االأمري حممد بن 
�شلمان خالل قمة جمموعة الع�رصين يف 

نوفمرب.
ون�شب���ت الوكالة اإل���ى بوجدانوف 
قوله اإن االجتماع قد ي�شاعد يف متهيد 

الطريق لزيارة بوتني لل�شعودية.
وق���ال بوجدان���وف “اأعتق���د اأن���ه 
�شتك���ون لدين���ا، اأي ل���دى �شلطاتنا، 
اإمكانية للتحدث، مبا فيه مع ال�شلطات 
جمموع���ة  انعق���اد  خ���الل  ال�شعودي���ة 
الع�شكرين الكربى يف بوين�س اآير�س، 
اإذا كان ويل العه���د موج���ودا هن���اك، 
اأعتق���د اأنه �شيكون هن���اك ات�شال ما، 
واأعتقد باأنها �شتكون مرحلة هامة من 
التح�شري لزي���ارة الرئي�س بوتني اإلى 

اململكة العربية ال�شعودية”.

دع���ا املل���ك االأردين عب���د اهلل الثاين 
رئي����س ال���وزراء العراق���ي املكل���ف عادل 
عبدامله���دي، اإلى زيارة عم���ان، يف ات�شال 
هاتف���ي ج���رى بينهما اأم����س. وقال مكتب 
عبدامله���دي يف بي���ان اإن “امللك عبد اهلل 
الثاين هناأ عبد امله���دي مبنا�شبة تكليفه 
بت�شكي���ل احلكوم���ة العراقي���ة متمني���ا له 
النج���اح والتوفي���ق”. واأ�ش���اف البيان اأن 
الطرف���ني بحث���ا “تعزيز اأوا����رص العالقات 
ب���ني البلدين اجلاري���ن وال�شب���ل الكفيلة 

لتوطيدها خدمة لل�شعبني ال�شقيقني”.
وتابع البيان، اأن “العاهل االأردين دعا 
عبدامله���دي لزي���ارة االأردن، وبدوره وجه 
االأخري الدعوة للمل���ك، واتفقا على تبادل 

الزيارات باأعلى امل�شتويات”.
يذك���ر اأن رئي����س اجلمهوري���ة بره���م 
�شالح كلف، الثالث���اء املا�شي، عادل عبد 

املهدي بت�شكيل احلكومة اجلديدة.

قالت وزارة اخلارجية الفرن�شية، اأم�س 
اجلمع���ة، اإن ن�رص رو�شي���ا نظام اإ�س - 300  
ال�شاروخي امل�ش���اد للطائرات يف �شوريا 
ين���ذر بت�شعي���د ع�شك���ري ويعرق���ل اآفاق 
التو�ش���ل حل���ل �شيا�شي للح���رب االأهلية 

امل�شتمرة منذ اأكرث من 7 اأعوام.
كان���ت مو�شك���و ق���د �شلم���ت دم�شق 
نظ���ام الدفاع ال�شاروخ���ي �شطح-جو بعد 
اإ�سق���اط القوات ال�سوري���ة طائرة جت�س�س 
رو�شي���ة يف �شبتمرب.  وقال���ت اأنيي�س فون 
دير مول املتحدثة با�ش���م وزارة اخلارجية 
ع���رب  اإف���ادة  يف  لل�شحفي���ني  الفرن�شي���ة 
االإنرتن���ت ”تراق���ب فرن�شا بقل���ق ت�شليم 
رو�شيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام 
ال�ش���وري”. واأ�شافت ”يف ظ���ل التوترات 
يف املنطق���ة ي�شاه���م ت�شلي���م رو�شيا مثل 
ه���ذا العت���اد يف ا�شتمرار خط���ر الت�شعيد 
الع�شك���ري ويق�شي على احتمال التو�شل 

لت�شوية �شيا�شية لالأزمة ال�شورية”.

ق���ررت ال�شلط���ات التون�شي���ة اأم����س 
اجلمعة، متديد حال���ة الطوارئ املفرو�شة 
يف الب���الد من���ذ 3 �شنوات �شه���را اإ�شافيا، 
اعتب���ارا م���ن االثن���ني املقب���ل. ج���اء ذلك 
اجلمهوري���ة  رئا�ش���ة  اأ�شدرت���ه  بي���ان  يف 
التون�شي���ة، وتلقت االأنا�ش���ول ن�شخة منه. 
وذك���ر البيان اأن رئي�س اجلمهورية الباجي 
قائ���د ال�شب�شي، ا�شتقب���ل اجلمعة يف ق�رص 
الداخلي���ة  وزي���ري  قرط���اج  يف  الرئا�ش���ة 
ه�ش���ام الفورات���ي، والدفاع عب���د الكرمي 
الزبي���دي. واأو�ش���ح اأن اللق���اء ا�شتعر�س 
الو�ش���ع االأمني والع�شكري يف البالد وعلى 
احلدود، وجاهزية خمتلف الوحدات االأمنية 
والع�شكرية يف مواجه���ة االإرهاب ومقاومة 
ال�شلط���ات  وكان���ت  املنظم���ة.  اجلرمي���ة 
التون�شية قد فر�شت حال���ة الطوارئ اأول 
م���رة نهاي���ة نوفم���رب 2015، اإث���ر تفجري 
اإرهاب���ي ا�شتهدف حافل���ة لعنا�رص من اأمن 
الرئا�ش���ة و�ش���ط العا�شم���ة تون�س، خملفا 

نحو 30 قتيال وجريحا.

بوتني قد يلتقي ويل العهد 
ال�شعودي بقمة الع�رصين

العاهل االأردين يدعو 
عبداملهدي لزيارة عمان

فرن�شا: “اإ�س - 300” يف 
�شوريا ينذر بت�شعيد ع�شكري

تون�س متدد حالة 
الطوارئ �شهرا اإ�شافيا

“هّبة �صنعاء” ترعب احلوثي... وا�صتنفار للميلي�صيات و�صط العا�صمة
اإحباط حماولة ت�سلل يف البي�ساء... وخ�سائر للمتمردين بلحج

وت����داول ن�شط����اء من�ش����ورات تدع����و للتظاهر 
والع�شيان امل����دين، موؤكدين اقرتاب ثورة اجلياع 

التي �شتطيح بامليلي�شيات االنقالبية.
ويف املقاب����ل توع����د قادة حوثي����ون باالعتداء 

على املتظاهرين، وقمع حتركاتهم.
وم����ع ا�شتم����رار االأزم����ة املالية الت����ي مير بها 
اليم����ن نتيجة ا�شتن����زاف احلوثيني ث����روات البالد 
وت�شخريه����ا خلدم����ة اأعماله����ا التمردي����ة، اأغلق����ت 
الع�����رصات من املح����ال التجارية اأبوابه����ا موؤخرا، يف 
العا�شمة �شنع����اء واأوقفت ن�شاطها ب�شبب انهيار 

الريال اليمني اأمام العمالت ال�شعبة.
وازداد الو�ش����ع االقت�ش����ادي �شوءا يف �شنعاء 
مع اعتق����ال ميلي�ش����ات احلوثي املوالي����ة الإيران، 
يف  التجاري����ة  املن�ش����اآت  وم����الك  التج����ار  مئ����ات 

العا�شمة.
و�شقطت العا�شمة اليمني����ة �شنعاء يف اأيدي 

امليلي�شي����ات املتمردة املوالي����ة الإيران، يوم 21 
�شبتمرب ع����ام 2014، ليواجه اليمني����ون منذ ذلك 

�شطوة احلوثيني وف�شادهم.
و�ش����ول  املتم����ردة  امليلي�شي����ات  ومتن����ع 

امل�شاعدات الغذائية الدولية واملقدمة.
ميداني����ا، متكن����ت ق����وات اجلي�����س الوطن����ي 
اليمني، اأم�س اجلمعة، من اإحباط حماولة ميلي�سيات 
احلوثي����ة االإيرانية الت�شل����ل اإلى مواق����ع ع�شكرية 
يف حمافظ����ة البي�شاء، و�ش����ط اليمن، يف وقت قتل 
واأ�شي����ب الع�رصات م����ن م�شلح����ي امليلي�شيات يف 
غارات للتحال����ف العربي يف حمافظ����ة حلج. واأفاد 
م�ش����در ع�شك����ري ب����اأن 17 عن�رصا عل����ى االأقل من 
امليلي�شي����ات �شقط����وا بني قتي����ل وجري����ح اأثناء 
حماولتهم الت�شل����ل اإلى مواقع للجي�س الوطني يف 
الي�شبل وخمابئ القردعي بجبهة قانية. واأ�شاف اأن 
بقي����ة م�شلحي امليلي�شيات امل�شاركني يف حماولة 

الت�شل����ل الذوا بالف����رار باجت����اه منطق����ة الوهبي����ة 
التابعة ملديرية ال�شوادية �شمايل البي�شاء.

واأ�ش����ار اإلى اأن جنود اجلي�س ا�شتعادوا طاقما 
ع�شكري����ا وجمموع����ة م����ن االأ�شلح����ة الت����ي نهبتها 

امليلي�شيات االنقالبية من مع�شكرات اجلي�س.
26 م����ن عنا�����رصا  ويف غ�ش����ون ذل����ك، قت����ل 
امليلي�شي����ات املوالي����ة الإي����ران، من ج����راء غارات 
مقات����الت التحال����ف العرب����ي عل����ى جتمعاتهم يف 

مديرية الراهدة �شمايل حمافظة حلج.
وقال م�شدر ع�شكري، اإن امليلي�شيات تلقت 
�رصبة موجعة، حينما ا�شتهدفت الغارات تعزيزات 
كان����ت تتدفق اإل����ى قمة جبل امل����دور، الذي يطل 
على اخل����ط العام الراب����ط بني منطقت����ي ال�رصيجة 
والراه����دة. واأ�ش����اف اأن الغ����ارات اأدت اإلى اإ�شابة 
ع����دد اآخر م����ن امل�شلح����ني وتدمري اآلي����ات قتالية 

تابعة لهم.

• دبابة تابعة للجي�س تق�شف موقعا للحوثيني	

االقت�صادية  االأو����ص���اع  ت���ردي  على  لالحتجاج  اليمنية  العا�صمة  يف  �صعبية  دع���وات  و���ص��ط 

واملعي�صية، اأعلنت ميلي�صيات احلوثي املوالية الإيرانية ا�صتنفار �صفوفها ملواجهة مظاهرات �صتنظم 

اليوم ال�صبت.

ا�صتعدادا  م�صلحيها،  م��ن  امل��ئ��ات  ن�صرت  احل��وث��ي  ميلي�صيات  اأن  �صنعاء  يف  م�����ص��ادر  واأف����ادت 

احلوثيني  حتركات  وتعك�س  ال�صعبة.  واالقت�صادية  املعي�صية  الظروف  ت��ردي  على  لالحتجاجات 

حالة الذعر واخلوف من اأية هبة �صعبية، بعد ت�صاعد وترية التذمر وال�صخط.

دبي ـ وكاالت:

الخرطوم ـ اف ب:

قتلى وجرحى بق�شف 
حوثي على خميم للنازحني

يف جرمي���ة اإن�شاني���ة ب�شع���ة، فج���ع 
اأم����س اجلمعة �ش���كان خميم بن���ي جابر 
يف مديري���ة اخلوخ���ة باحلدي���دة التاب���ع 
ملرك���ز امللك �شلم���ان لالإغاثة واالأعمال 
الإن�سانية ب�سق���وط ثالث قذائف حوثية 
ع�شوائي���ة قتل���ت ام���راأة واأ�شابت عددا 
كب���ريا م���ن النازح���ني الذي���ن يقطنون 
املخيم اإ�شاب���ات خطرة يف حني ما يزال 
املرك���ز يتابع التط���ورات م���ع ال�شلطة 

املحلية اليمنية.
�شلم���ان  املل���ك  مرك���ز  ون���دد   
لالإغاث���ة واالأعم���ال االإن�شاني���ة يف بي���ان 
له، به���ذه اجلرمي���ة االإن�شاني���ة الب�شعة 
الت���ي مل ت���راع مب���ادئ حق���وق االإن�شان 
الت���ي  ال���دويل  االإن�ش���اين  القان���ون  وال 
االإرهابي���ة  امليلي�شي���ات  تطلقه���ا 
احلوثي���ة. واأهاب املركز باالأمم املتحدة 
ومنظماته���ا للوق���وف بحزم اأم���ام هذه 
اجلرمية االإن�شانية الت���ي اأقدمت عليها 
امليلي�شي���ات احلوثية وانتهكت خاللها 
كل املبادئ الدولية وحق���وق االإن�شان، 
وتكررت ه���ذه االأفعال غ���ري امل�شوؤولة 
يف التع���دي عل���ى امل�شاع���دات االإغاثية 
واالإن�شانية املقدمة من املركز ونهبها، 
واإعاقة و�شول البع�س منها اإلى االأهايل 

الذين هم باأم�س احلاجة اإليها.

دبي ـ العربية نت:

اأحدهم����ا  فل�شطيني����ان،  ا�شت�شه����د 
طفل، واأُ�شيب 376 اآخرون، بينهم 126 
بالر�شا�����س احل����ي، اأم�س اجلمع����ة، جراء 
اإطالق اجلي�س االإ�رصائيل����ي، النار وقنابل 
الغاز امل�شيل للدموع، على املتظاهرين، 

قرب احلدود ال�رصقية لقطاع غزة. 
وقال اأ�����رصف الق����درة، الناطق با�شم 
وزارة ال�شحة الفل�شطينية بغزة، يف بيان، 
اإن فل�شطينينينْ اثن����ني بينهما طفل قد 
ا�شت�شه����دا ج����راء اإ�شابتهم����ا بر�شا�����س 

اجلي�س االإ�رصائيلي �رصقي مدينة غزة. 
وذك����ر اأن ال�شهيدي����ن هم����ا الطف����ل 
فار�س ال�رص�شاوي، 12 عاما، وحممود اأبو 

�شمعان، 24 عاما. 
كما ذكر القدرة اأن 376 فل�شطينيا، 
اأ�شيب����وا جراء اإطالق اجلي�����س االإ�رصائيلي 
الر�شا�����س احلي وقنابل الغ����از امل�شيل 
للدم����وع عليه����م، يف مواق����ع متفرقة من 

املنطقة احلدودية لقطاع غزة. 
اأ�شيب����وا  �شخ�ش����ا   126 اأن  وذك����ر 
ح����االت   7 بينه����م  احل����ي،  بالر�شا�����س 
خط����رية، فيم����ا تلق����ى بقي����ة امل�شابني 

العالج يف النقاطة الطبية امليدانية. 
واأ�ش����اف اأن من ب����ني امل�شابني 10 
اإن����اث و30 طف����ال، )مل يو�ش����ح طبيع����ة 
اإ�شاباته����م(، وم�شع����ف واح����د اإ�شابت����ه 
خطرة، مو�شحا تعر�س �شيارتي اإ�شعاف 

وخيمة طبية لالعتداء بالر�شا�س. 
ينظ����م  مار�����س،  نهاي����ة  ومن����ذ 
الفل�شطينيون م�شريات عند حدود قطاع 

غزة للمطالبة برفع احل�شار عن القطاع.
الدف����اع  وزي����ر  ه����دد  جانب����ه،  م����ن 
االإ�رصائيل����ي اأفيغ����دور ليربم����ان، ق����ادة 
حركة حما�����س باالأخذ بع����ني االعتبار، اأن 
فرتة االأعياد اليهودية انتهت، وذلك يف 
ظل ا�شتمرار خروج “م�ش����ريات العودة” 

املطالبة برفع احل�شار.
وكتب ليربمان على ح�شابه يف موقع 
“تويرت” ام�����س اجلمعة: “لق����د مر �شهر 
االأعي����اد اليهودي����ة متام����ا كم����ا خططنا 
دون اأي تده����ور ملواجه����ة، وجبين����ا ثمنا 
باهظا م����ن امل�شاغبني على حدود غزة”. 

واأ�شاف: “انتهت االأعياد االآن واأنا اأقول 
لقادة حما�س خذوا ذل����ك بعني االعتبار، 

�شكرا جلنود جي�س الدفاع االإ�رصائيلي”.
من جهتها اعت����ربت حركة “حما�س” 
تهدي����دات ليربم����ان، بالت�شعي����د �ش����د 
قطاع غزة “فارغة ول����ن توقف م�شريات 

العودة”.
وقالت القناة العا�رصة االإ�رصائيلية اإن 
“اجلي�س االإ�رصائيلي يعلن زيادة منظومة 
بطاري����ات القب����ة احلديدي����ة يف اجلنوب 
كج����زء م����ن اال�شتع����دادات املتزايدة يف 

املنطقة”.

شهيدان أحدهما طفل وإصابة 376 فلسطينيا شرقي غزة
ليبرمان لحماس: لنا حساب آخر بعد األعياد

غزة ـ وكاالت:

• فل�شطينيون يتظاهرون قرب ال�شياج العازل بني اإ�رصائيل وقطاع غزة	

ا�شتجواب نتنياهو جمددا 
يف حتقيقات ف�شاد

القدس المحتلة ـ رويترز:

ذك����رت و�شائل اإعالم حملي����ة اأن ال�رصطة 
االإ�رصائيلية ا�شتجوبت رئي�س الوزراء بنيامني 
نتنياه����و للم����رة 12، اأم�����س اجلمع����ة، يف اإطار 

حتقيق مطول ب�شاأن الف�شاد.
بالقن����اة  م�ش����ورة  لقط����ات  واأظه����رت 
العا�رصة التلفزيونية اخلا�شة حمققي ال�رصطة 
وهم يدخل����ون اإلى املقر الر�شم����ي لنتنياهو 
ومكت����ب  ال�رصط����ة  ورف�ش����ت  القد�����س.   يف 
رئي�س الوزراء التعلي����ق. وقال راديو اجلي�س 
االإ�رصائيل����ي اإن حتقيق يرك����ز على ق�شيتني 
اأو�شت ال�رصطة بتوجيه اتهامات ب�شاأنهما اإلى 
نتنياه����و. وتتعلق اإح����دى الق�شيتني مبزاعم 
تق����دمي هدايا اإل����ى نتنياه����و واأ�رصت����ه، بينما 
تتعل����ق االأخرى مبزاع����م مناق�شت����ه احل�شول 
على تغطي����ة اأف�شل يف اإح����دى اأكرب ال�شحف 
االإ�رصائيلي����ة مقابل فر�س قيود على �شحيفة 
جماني����ة مناف�ش����ة. ومل توج����ه اتهام����ات �شد 
رئي�س الوزراء الذي ينفي ارتكاب اأي خمالفة 

وي�شف االدعاءات باأنها ال اأ�شا�س لها.
وخ�شع نتنياهو لال�شتجواب ب�شاأن ق�شية 
ثالثة تزع����م فيها ال�رصطة اأن مالك اأكرب �رصكة 
ات�شاالت اإ�رصائيلية قدموا له ولزوجته تغطية 
خا�شة مبوقع اإخباري على االإنرتنت يهيمنون 
عليه مقابل ح�شولهم على خدمات خا�شة من 

اجلهات املنظمة لقطاع االت�شاالت.



وق����ال رئي�����س اللجن����ة الدولي����ة للبح����ث عن 
الأوروب����ي  الربمل����ان  رئي�����س  ونائ����ب  العدال����ة؛ 
)2014-1999( األيخو فيدال كوادرا�س اإن اخلطة 
الإرهابية لتفجري موؤمتر املعار�ضة الإيرانية كانت 
مدبرة من قب����ل اأعلى م�ضتويات يف وزارة خمابرات 
النظ����ام الإيراين”.اأم����ا النائ����ب الأمريك����ي ال�ضابق 
وع�ضو جمل�س ال�ضيوخ الأمريكي )1997-2003( 
روب����رت توري�ضلي، فق����ال اإن الأن�ضط����ة الإرهابية 
للنظ����ام الإيراين يف الغرب رد فعل من قبل النظام 
جت����اه �ل�ضغ����وط �لدولي����ة وكذل����ك �ضعف����ه �أم����ام 

الحتجاجات ال�ضعبية يف الداخل”.
بدوره����ا �ضارك����ت رئي�س “املجل�����س الوطني 
للمقاوم����ة الإيرانية” مرمي رج����وي بر�ضالة فيديو 
م�ضجل����ة، قال����ت فيه����ا اإن “امل����ايل احلاكمني يف 
اإيران يري����دون اأن يجعلوا بالإرهاب، العامل �ضامًتا 
ومتخاذًل، فيما الرد عليه����م يجب اأن يكون باإبداء 

احلزم”.
واأ�ض����ارت اإل����ى اأن “الحتجاج����ات م�ضتمرة يف 
اإيران والقت�ضاد منه����ار وفقدت العملة الر�ضمية 
قيمته����ا 4 اأ�ضع����اف”. واأ�ضاف����ت: عل����ى ال�ضعيد 
ال����دويل، هناك حت����ولن مهّمان، جع����ا نظام ولية 
الفقيه بني فّكي الكّما�ضة: اأحدهما نهاية �ضيا�ضة 
ال�ضرت�ضاء مع النظ����ام ال�ضتبدادي احلاكم با�ضم 

الدين، والآخر ت�ضديد العقوبات”.
وذكرت رج����وي اأن “امل����ايل يري����دون ابتزاز 
املجتم����ع ال����دويل بالإره����اب بحي����ث مل ير�ضخ����وا 
والهجم����ات  ال�ضاروخ����ي  برناجمه����م  خلف�����س 

الإرهابية”.
ودعت الأوروبيني اإلى مواجهة النظام قائلة: 
اأغلق����وا �ضف����ارات النظ����ام، وه����ي مراك����ز معروفة 
للتج�ض�س والإره����اب. ل تتعاملوا مع �رشكات قوات 
احلر�س واللجنة التنفيذية خلامنئي. كل �ضفقة مع 
هذه �ملوؤ�ض�ض����ات هي م�ضاهمة يف متويل �لإرهاب. 
ل ت�ضكتوا عن اإع����دام وتعذيب ال�ضجناء الإيرانيني 
وانتهاكات وا�ضعة النطاق حلقوق الإن�ضان لل�ضعب 
الإيراين. وقّدموا للعدالة، امل�ضوؤولني عن اجلرائم 
�ض����د الإن�ضاني����ة التي ارتكبت يف اإي����ران على مدى 

الأربعني �ضنة املا�ضية”.

اأم����ا حمم����د حمدث����ني، رئي�����س جلن����ة ال�ضوؤون 
اخلارجي����ة يف املجل�س الوطن����ي للمقاومة الإيرانية 
“املتفج����رات  اأن  كلمت����ه  يف  فق����ال   )NCRI(
امل�ضتخدم����ة من قبل دبلوما�ضي النظام يف حماولة 
تفج����ري موؤمت����ر املعار�ضة هي نف�س امل����واد التي 
ا�ضتخدمها داع�س يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية يف 

هجمات باري�س”.
ودع����ا حمدث����ني اإلى “ط����رد جمي����ع جوا�ضي�س 
وعم����اء النظام الإي����راين من اأوروب����ا واإدراج وزارة 
�ملخابر�ت �لإير�نية وجتميد �أر�ضدتها يف �أوروبا”.

بدوره �أ�ضار �للورد كارليل من بريطانيا وهو 
موؤلف كتاب “منع الإرهاب والتطرف العنيف” اإلى 
اأن “الإرهاب احلكومي الإيراين يعتمد اأ�ضا�ضا على 
حملة الت�ضه����ري �ضد املعار�ضة الإيرانية”، م�ضيفا 
اأن “ال�ضبك����ة الإرهابية املدعومة م����ن قبل النظام 
الإيراين كان له����ا دور كبري يف العمليات الإرهابية 

يف بريطانيا منذ 11 �ضبتمرب 2001”.
واأك����د كارلي����ل اأن “الوق����ت ق����د ح����ان لك����ي 
يرفع الحتاد الأوروب����ي �ضوته �ضد اإرهاب النظام 

الإيراين وهجماته ال�ضيربانية يف اأوروبا.”

اأم����ا وزير خارجي����ة اإيطالي����ا ال�ضاب����ق ال�ضفري 
جولي����و ترزي فقال اإن “الإرهاب احلكومي الإيراين 
هو اأمر �ضد الوحدة وكيان الحتاد الأوربي، وي�ضكل 

النظام الإيراين خطًرا اأكرب من خطر داع�س”.
من جانب����ه، قال الرئي�����س التنفي����ذي للمركز 
الأوروب����ي لا�ضتخبارات والأم����ن كلود مونيكيه اإن 
“هن����اك �أدلة حقيقية على ت����ورط �لنظام �لإير�ين 
يف العملي����ات الإرهابية يف اأوروبا، واأن الإرهاب هو 
واح����د م����ن اأدوات ال�ضيا�ضة اخلارجي����ة الإيرانية”، 

ح�ضب تعبريه.
واأ�ض����ار اإلى اأن النظ����ام الإيراين قام باختطاف 
واحتج����ار رهائ����ن فرن�ضي����ني. وتاب����ع “ويف 1995 
و1996 قام ب� 12 عملية تفجري راح �ضحيتها اأكرث 

من 40 �ضخ�ضاً”.
واأك����د اأنه يف العام 1980 قام اللبناين العميل 
لدى احلر�س الثوري الإيراين، اأني�س نقا�س، بعملية 
اغتي����ال �ضاب����ور بختي����ار ) اآخر رئي�����س وزراء بعهد 

�ل�ضاه( بفتوى من �خلميني”.

وحاولت وزارة ال�ضحة والرعاية الجتماعية 
التهوين م���ن الأمر، قائل���ة اإن الأ�ضاء الب�رشية 
متث���ل ن�ضب���ة �ضدي���دة ال�ضاآلة م���ن املخلفات 
امل�ضته���دف جمعه���ا واأينما يت���م العثور على 
“خملفات ت�رشيح” يجري حفظها يف ثاجات يف 

تلك املواقع.
وقال متحدث حكوم���ي “ل يوجد قطعا اأي 

خطر على �ضحة املر�ضى اأو عامة النا�س”.
واأ�ض���اف “اأولويتنا ه���ي منع اأي اختال يف 
خدمة ال�ضح���ة الوطنية وغريه���ا من اخلدمات 
العام���ة، والعم���ل م�ضتمر ل�ضم���ان اأن توا�ضل 
املوؤ�ض�ض���ات التخل����س م���ن خملفاته���ا باأمان 

وكفاءة”.
لك���ن �ضحيف���ة “الغاردي���ان” نقل���ت عن 
برملانية قولها، اإن الأمر يظهر اإهمال حكوميا،  
واأو�ضح���ت النائب���ة ع���ن حزب العم���ال، يفيت 
كوب���ر، اإن وزي���ر ال�ضحة كان على عل���م بالأمر 
وناق�ض���ه ال�ضه���ر املا�ض���ي، لكن���ه مل يطل���ع 
الربملان على الأمر، الذي يحمل خماطر �ضحية.
واأ�ضاف���ت الربملاني���ة اأن تراكم النفايات 
يثري قلق املجتم���ع املحلي، خ�ضو�ضا مع عدم 

توفر املعلومات الأ�ضا�ضية ب�ضاأن الأمر، م�ضرية 
اإل���ى اأن امل�ضكلة رمب���ا تت�ض���ل با�ضرتاتيجية 
النفايات الوطنية اأو �ضعف الرقابة احلكومية 

على ال�رشكات املعنية.
ن�ضب���ة  اأن  اإل���ى  “الغاردي���ان”  واأ�ض���ارت 
النفاي���ات كان���ت اأعل���ى بخم�ض���ة اأ�ضعاف من 
احل���د امل�ضم���وح ب���ه يف مواق���ع نورمانت���ون، 

وبونتفراكت، وكا�ضلفورد.
ومم���ا يزي���د من خط���ورة امل�ضاأل���ة، هو اأن 
ال�رشك���ة تتع���اون مع ع����رشات امل�ضت�ضفيات يف 
بريطانيا، كم���ا اأن املخلفات ت�ضم���ل الأع�ضاء 
الب�رشي���ة املبتورة خ���ال العملي���ات اجلراحية، 
ومواد �ضامة مثل تل���ك التي ت�ضتخدم يف عاج 

مر�س ال�رشطان.

دعا �سيا�سيون وخرباء اإىل ت�سديد التحرك الأوروبي �سد الإرهاب الإيراين عقب قيام فرن�سا 

باإغالق مراكز اإيرانية وجتميد اأ�سول وزارة ال�ستخبارات الإيرانية عقب تورط طهران مبحاولة 

تفجري موؤمتر املعار�سة الإيرانية يف باري�س اأواخر يونيو املا�سي.

وجاءت الدعوات يف موؤمتر يف بروك�سل حتت عنوان “موجة جديدة لإرهاب النظام الإيراين 

العدالة”. عن  للبحث  الدولية  “اللجنة  واأمريكا” نظمته  اأوروبا  – ردود 
الغرب ودعم  الإي��راين يف  الإره��اب  اإزاء  ال�سمت  اإنهاء  ال��دويل على  املجتمع  امل�ساركون  وحث 

الحتجاجات ال�سعبية �سد النظام الديكتاتوري يف اإيران.

سوالويسي ـ االناضول:

دبي ـ العربية نت:

الهور ـ رويترز:

سيول ـ اف ب:

برلين ـ دب أ:

ارتفع���ت ح�ضيل���ة �ضحاي���ا الزل���زال 
واأم���واج ت�ضونامي يف جزي���رة �ضولوي�ضي 
الإندوني�ضية اإل���ى 1571 �ضخ�ضا، وفق ما 
اأعلن���ت الوكالة الوطني���ة لإدارة الكوارث 
اأم����س. واأعل���ن �ضوتوب���و ب���ورو نوغروهو، 
ح�ضيل���ة  اأن  الوكال���ة،  با�ض���م  املتح���دث 

ال�ضحايا ارتفعت اإلى 1571.
واأو�ضح نوغروه���و اأن 113 �ضخ�ضا ل 
يزالون يف ع���داد املفقودي���ن، اإلى جانب 
اإ�ضاب���ة 2549 بجروح، ووق���وع خ�ضائر يف 

2736 مدر�ضة جراء كارثة الت�ضونامي.
واأ�ض���ار املتح���دث اإل���ى وج���ود 152 
�ضخ�ض���ا حت���ت الأنقا����س يف مدينتي بالو 
ودونغال، متوقع���ا اإمكانية وجود نحو األف 
�ضخ�س حتت الأنقا�س يف القرى املحيطة 
اأي�ض���ا. ولف���ت اإلى ا�ضط���رار اأكرث من 70 
األ���ف �ضخ�س يف املنطقة ل���رتك منازلهم، 
وحاج���ة 191 األ���ف �ضخ����س مت����رشر اإل���ى 
م�ضاعدة عاجل���ة. وي�ضارك يف اأعمال البحث 
والإنقاذ اأكرث من 7 اآلف من اأفراد ال�رشطة 
واجلي����س. واجلمع���ة املا�ض���ي، اجتاح���ت 
اأمواج ت�ضونامي ارتفاعها 6 اأمتار مدينتي 
بالو ودونغال يف جزيرة �ضولوي�ضي، عقب 

هزة اأر�ضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

اعتقل مكتب تاب����ع لهيئة املحا�ضبة 
الباك�ضتانية زعي����م املعار�ضة الربملانية 
ورئي�س حزب الرابط����ة الإ�ضامية، �ضهباز 
�رشي����ف، للتحقي����ق معه يف ق�ضي����ة ف�ضاد، 
ومت اعتقال �ضهباز ل����دى مثوله اأمام اأحد 
املكات����ب التابع����ة لهيئ����ة املحا�ضب����ة يف 
مدينة له����ور، وذلك عل����ى خلفية ق�ضية 
ف�ض����اد تتعل����ق مب�����رشوع لاإ�ض����كان وف����ق 
بيان �ض����ادر عن هيئ����ة املحا�ضبة، والذي 
ذك����ر اأن الهيئ����ة ق����ررت تق����دمي �ضهباز 
�رشيف اأمام هيئ����ة ق�ضائية تعني بق�ضايا 
الف�ضاد اليوم ال�ضبت. وكان �ضهباز ميثل 
اأم����ام مكتب تابع لهيئ����ة املحا�ضبة حتقق 
يف ق�ضي����ة ف�ضاد تتعلق مب�����رشوع لتوفري 
�ملي����اه �ل�ضاحل����ة لل�����رب، لك����ن �لهيئة 
اعتقلت����ه على خلفي����ة ق�ضي����ة اأخرى هي 
ق�ضية م�����رشوع “اآ�ضيان����ة” لاإ�ضكان، وقد 
اأمرت هين����ة املحا�ضبة حرا�ض����ه ومعاونية 
مبغادرة حمي����ط مكت����ب املحا�ضبة، حيث 
ن�رشت ال�ضلط����ات تعزي����زات اأمنية حت�ضباً 
لأي طارئ. وج����اء اعتقال �ضهباز بناء على 
اإف����ادات اأدلى بها اأحد معاونيه ال�ضابقني 
الحتياط����ي  لل�ضج����ن  يخ�ض����ع  وال����ذي 
والتحقي����ق م����ن قب����ل هيئ����ة املحا�ضب����ة، 
ووف����ق تقاري����ر اإعامية مل يتمك����ن زعيم 
املعار�ض����ة ورئي�����س وزراء حكوم����ة اإقليم 
البنجاب ال�ضابق من تقدمي اإجابات مقنعة 

للمحققني وهو ما ا�ضتدعى اعتقاله.

اأم����س  �ضي���ول،  يف  حمكم���ة  حكم���ت 
اجلمع���ة، عل���ى الرئي�س الك���وري اجلنوبي 
الأ�ضبق يل ميونغ-ب���اك بال�ضجن 15 عاماً 
بتهمة الف�ضاد، يف حكم جديد يطال روؤ�ضاء 

وم�ضوؤولني �ضابقني بتهم جنائية.
ودانت حمكم���ة املنطقة الو�ضطى يف 
�ضيول يل بتهم منه���ا الر�ضى والختا�س، 
واأمرت���ه اأي�ض���ا بدف���ع غرام���ة قيمتها 13 

مليار وون )11،5 مليون دولر(.
وقال القا�ضي يف املحاكمة التي بثت 
مبا�رشة على التلفزيون “مع اأخذ كل الأمور 
بعني العتبار، يتحتم اإنزال عقوبة قا�ضية 
بح���ق املتهم”. ودي���ن الرئي�س الأ�ضبق يف 
اأبريل ب�16 تهمة منها الر�ضى والختا�س 
وا�ضتغ���ال ال�ضلطة. وقال���ت املحكمة اإن 
يل ه���و املالك بحك���م الأم���ر الواقع ل�رشكة 
دا�س - وهي �رشكة لقطع ال�ضيارات اأثارت 
ج���دل ق���ال اإنها مملوك���ة لأخي���ه - والتي 

ا�ضتخدمها لختا�س نحو 24 مليار وون.
ودان���ت املحكم���ة يل بقب���ول نح���و 6 
ملي���ارات وون م���ن جمموع���ة �ضام�ضون���غ، 
يف مقاب���ل عفو رئا�ضي ع���ن رئي�س جمل�س 
اإدارته���ا يل كون-ه���ي ال���ذي حك���م عليه 

بال�ضجن بتهمة التهرب ال�رشيبي.

اقتح���م رج���ل يق���ود �ضي���ارة اأم�س 
اجلمع���ة، مقه���ى يف العا�ضم���ة الأملانية 
برل���ني، مم���ا اأ�ضف���ر ع���ن اإ�ضاب���ة ع���دة 
اأ�ضخا�س، وفق ما اأعلنت �رشطة املدينة. 
وقال���ت ال�رشطة الأملانية عل���ى ح�ضابها 
عل���ى تويرت، اإن احل���ادث وقع يف مقهى 
مبنطقة ت�ضارلوتنربغ بالعا�ضمة برلني.
واأ�ضاف���ت ال�رشطة “تظه���ر النتائج 
الأولي���ة لزمائن���ا يف مكان احل���ادث اأن 
ال�ضائ���ق يع���اين من م�ض���كات �ضحية”. 
ومل تذكر املزيد م���ن التفا�ضيل. وقال 
متحدث با�ضم ال�رشطة “ل توجد موؤ�رشات 
على عمل اإرهابي”. واأ�ضاف اأن الحتمال 
الأرج���ح اأن���ه ح���ادث نت���ج ع���ن فق���دان 
ال�ضائ���ق التحك���م يف ال�ضي���ارة ب�ضب���ب 

م�ضكلة �ضحية.

إندونيسيا

باكستان

كوريا الجنوبية

القتلى يف ارتفاع... 
وجهود مكثفة لاإنقاذ

اعتقال زعيم 
املعار�ضة بتهم ف�ضاد

احلكم على الرئي�س 
الأ�ضبق بال�ضجن 15 عاما
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دعوات لتحرك اأوروبي قوي �ضد اإرهاب اإيران

ف�ضيحة “نفايات اأ�ضالء ب�رضية” ت�رضب بريطانيا

�ضيا�ضيون وخرباء يطالبون بدعم الحتجاجات ال�ضعبية �ضد النظام الديكتاتوري

• جانب من املوؤمتر يف بروك�ضل	

• لفتة على حاوية نفايات يف م�ضت�ضفى لندين	

فتحت ال�سلطات يف بريطانيا، اأم�س اجلمعة، حتقيقا جنائيا بعد تراكم خملفات طبية بينها 

اأ�سالء ب�سرية يف مواقع عدة يف البالد، و�سط حديث برملانيني عن اأن الأمر يظهر تق�سريا حكوميا.

وعادة ما يتم جمع املخلفات الطبية والتخل�س منها، لكن وكالة البيئة الربيطانية قالت يف 

بيان، اإن اإحدى ال�سركات املتعاقدة معها وهي “هيلث كري للخدمات البيئية” خالفت الرتاخي�س 

املعمول بها يف خم�سة مواقع تتعامل مع هذا النوع من النفايات، وفق “رويرتز”.

وقال متحدث با�سم وكالة البيئة “نتخذ اإج��راءات �سد ال�سركة امل�سغلة ي�سمل التخل�س من 

املخلفات الزائدة وبداأنا حتقيقا جنائيا”، ومل ترد ال�سركة على طلب للح�سول على تعقيب.

اإ�ضابات يف اقتحام 
�ضيارة ملقهى يف برلني

قال���ت منظمة ال�رشطة الدولية )الإنرتبول( يف بيان، اأم�س اجلمعة، اإنها على علم بالتقارير عن “مزاعم 
اختف���اء” رئي�س املنظمة مينغ هونغ وي، واأ�ضافت اأن الق�ضية �ض���اأن خا�س بال�ضلطات املعنية يف فرن�ضا 
وال�ض���ني. وذكر البي���ان، ال�ضادر عن املكتب الإعام���ي لاإنرتبول “هذا اأمر يخ����س ال�ضلطات املعنية يف 
فرن�ضا وال�ضني”، م�ضيفا اأن الأمني العام للمنظمة، ولي�س مينغ، هو امل�ضوؤول عن اإدارة �ضوؤونها اليومية.
ويف وق���ت �ضابق ام�س فتحت ال�رشطة الفرن�ضية حتقيقا بالتع���اون مع الإنرتبول، ملعرفة مكان مينغ، 

بعدما �أبلغت زوجته باأنه مفقود منذ �ضفره �إلى وطنه �ل�ضني، يف �لأ�ضبوع �ملا�ضي.
وقال���ت م�ض���ادر يف ال�رشطة، اإن زوجة مين���غ، املقيم يف ليون حيث مقر الإنرتب���ول، ات�ضلت بال�رشطة، 

بعدما مل يتو��ضل معها زوجها منذ �ضفره �إلى �ل�ضني يوم 29 �ضبتمرب.
كانت اإذاعة اأوروبا 1 الفرن�ضية اأول من اأذاع نباأ التحقيق.

“ال�رضطة الدولية” تبحث عن رئي�ضها املفقود

لندن ـ رويترز:

عواصم ـ وكاالت:

الهند توقع عقدا لتوريد “اإ�س � 400” الرو�ضية

اأك���دت الرئا�ض���ة الرو�ضي���ة )الكرملني(، 
اأم����س اجلمع���ة، اأن مو�ضك���و ونيودلهي وقعتا 
عقدا لتوريد 5 منظومات للدفاع اجلوي “اإ�س 
� 400”، وذل���ك اأثن���اء الزي���ارة الر�ضمية التي 
يقوم بها الرئي�س فادميري بوتني اإلى الهند.

ونقلت قن���اة “رو�ضيا اليوم” املحلية عن 
املتح���دث الر�ضمي با�ض���م الكرملني دميرتي 

بي�ضك���وف قول���ه، اإن رو�ضيا وقع���ت مع الهند 
عق���دا بخ�ضو�س توريد منظومة الدفاع اجلوي 
“اإ����س � 400” لنيودلهي، على هام�س الزيارة 

التي يقوم بها بوتني.
ويف وق���ت �ضابق، ق���ال م�ضاع���د الرئي�س 
“اجلانب���ني  اإن  اأو�ضاك���وف،  ي���وري  الرو�ض���ي 
�ضيهتم���ان بالتع���اون يف املج���ال الع�ضك���ري 

التقني”.

نيودلهي ـ األناضول:
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حقق فريق النجمة كأس زايد للسوبر البحريني اإلمارايت لكرة اليد إثر فوزه الجدير 

واملستحق عىل نظريه الشارقة بنتيجة قوامها )19/27( يف املباراة التي جمعتهام يوم أمس 

عىل صالة نادي الوصل يف ديب. ومتكن “الرهيب” من إنهاء الشوط األول متقدماً بفارق 3 

أهداف وبنتيجة )9/12(، وبذلك حافظ النجمة عىل لقبه للموسم الثاين عىل التوايل. الشوط 

األول جاء شبه متكافئ بني الطرفني إال أن كتيبة حسني الصياد أنهته لصالحهم، ومع مطلع 

الشوط الثاين وبشكل تدريجي تسيد العبي املدرب التونيس حافظ الزوايب مجريات اللقاء 

وفرضوا إيقاعهم بكل أريحية عرب تعملق الحارس محمد عبدالحسني الذي برع بتصدي الكرات املتتالية، ولقوة وخربة الصياد وحسني بابور وبالل بشام 

وحسن شهاب يف الهجوم وبجانبهم عيل عيد ومحمد مريزا وعيل فريد. وعقب اللقاء، ُتوج النجمة بكأس املركز األول بحضور مسؤويل اللعبة باالتحاد 

اإلمارايت ورئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عيل عيىس.

ال�����ن�����ج�����م�����ة ب�����ط�����ل ك����������أس زاي�������������د ل���ل���ي���د

  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(

األول  أم��س  مس��اء  اختتم��ت 
)الخميس( منافسات الجولة األوىل 
لدوري زي��ن لكرة الس��لة للرجال 
بنتائج متوقعة ومنطقية ومبستوى 
متواضع من الناحية الفنية وتراجع 
يف مع��دالت اللياقة البدنية ألغلب 
الفرق، رافق ذلك وفرة من النقاط 

يف سلة الفرق الخارسة.
وأجمع العبو فرق أندية كرة السلة 
ع��ىل أن املس��توى الفن��ي للفرق 
سيتصاعد بشكل تدريجي مع توايل 

مباريات الدوري العام.

املباري��ات  إن  الالعب��ون  وق��ال 
االفتتاحي��ة دامئًا م��ا تظهر بصورة 
مغاي��رة عن املتوق��ع؛ ألنها تأيت يف 
بداية املوس��م وبالتايل فإنها تحمل 
يف طياته��ا الصعوب��ة ولها ظروف 

خاصة.
وذك��ر الالعبون أن معظ��م الفرق 
مل تص��ل إىل املس��توى املأمول من 
املنافس��ة،  الجهوزية لخوض غامر 
كام أنها مل تحقق الدرجة املطلوبة 
م��ن االنس��جام والتجان��س ب��ني 
توليفة الفريق نفس��ه، مشريين إىل 

ذلك كله س��يتحقق مب��رور الوقت 
وتتاب��ع اللق��اءات الذي س��يحقق 
للفرق التأقلم وس��يدخلها يف أجواء 

املنافسة.
وكان��ت نتائ��ج الجول��ة األوىل قد 
أس��فرت ع��ن ف��وز املنام��ة عىل 
النجم��ة )80/69(، وف��وز الرف��اع 
عىل س��رة )68/39(، واالتحاد عىل 
الحال��ة )66/60(، والنويدرات عىل 
البحري��ن )79/46(، واملحرق عىل 
س��امهيج )96/62( وأخ��ريًا األهيل 

عىل مدينة عيىس )106/76(.

المباريات بتتالي  الفني  المستوى  تصاعد  على  إجماع 
“البالد سبورت” يستعرض آراء الفرق في انطالق دوري السلة

جانب من منافسات الجولة األولى

محمد الدرازي

شعار دوري زين

غالي: الكثير من العمل.. تقي: الخبرة رجحت الكفة

هالل: االستقرار الفني.. شهابي: بثوب جديد

سرحان: قدر المسؤولية.. بوصفوان: بحاجة للمحترف

عباس: انطالقة إيجابية.. خليل: سنعوض الخسارة

ناصر: قوة دفاعية وهجومية.. أكبر: قادرون على العودة

w عزيز: بحاجة للوقت.. راشد: لم نوفق في الثالثيات

قال قائد نادي الرفاع، عبدالرحمن 
غايل، إن فريقه بحاجة للعمل أكرث 
بهدف الوصول إىل املستوى الفني 

املطلوب الذي يليق باسم نادي 
الرفاع.  وأضاف غايل إن املباراة 

الرسمية األوىل يف املوسم الجديد 
من املتوقع لها أن تظهر بهذا الوضع 

الفني، مشريًا إىل أن ذلك هو حال 
جميع الفرق. وذكر غايل أنه توقع 

شخصيًّا أن يكون مستوى فريقه 
أقل بكثري من الذي ظهر عليه يف 

اللقاء، مبيًنا أن ذلك يعود إىل عدم 
وصول الفريق إىل درجة عالية من 
االنسجام والتجانس. ووعد جمهور 

الساموي بتحسن أداء الفريق يف 
املرحلة املقبلة، مؤكًدا أن هذا 

املستوى ال يريض الجميع وال يلبي 

الطموحات. بدوره، أرجع العب 
نادي سرة، حسني تقي، خسارة 

فريقه أمام الرفاع إىل تفوق منافسه 
بعاميل الخربة واللياقة البدنية 

العالية. وقال تقي إن فريقه متكن 
من مجاراة نجوم الرفاع يف شوط 

املباراة األول عرب الربعني األول 

والثاين بفضل الدفاع القوي الذي 
متكن من خالله اإلبقاء عىل الفارق 

قريبا، اال أن الرفاع سيطر عىل 
املباراة انطالًقا من الربع الثالث. 

وذكر تقي أن هدف بحارة سرة هو 
بلوغ املرحلة السداسية وبعد ذلك 

سيكون لكل حادث حديث.

أرجع نجم نادي االتحاد، حسن 
هالل، فوز فريقه الثمني عىل 

حساب الحالة إىل االستقرار الفني 
والعنارصي الذي يتمتع به الفريق. 

وقال هالل إن الفريق االتحادي 
يعيش حالة من االستقرار الفني 

بعد التجديد للمدرب الرصيب 
ديجان توميك الذي يقود البنفسج 

للموسم الثاين عىل التوايل. وذكر 
أن الفريق يسوده استقرار عىل 

مستوى العنارص املحلية باختالف 
املحرف األجنبي الجديد عىل 

الفريق والقديم عىل كرة السلة 
البحرينية وهو الرصيب مايل إليك، 

إذ يتمتع بدراية تامة بالفرق 
املنافسة واملسابقات املحلية كونه 
خاض املوسمني املاضيني مع فريق 

النويدرات. وأضاف هالل أن فريقه 

واجه بعض الصعوبات يف املباراة، 
موضًحا أن طبيعة املباراة االفتتاحية 

ألقت بظاللها عىل أداء الالعبني 
الذي شابه التوتر واالرتباك.

بدوره، قال العب نادي الحالة، نوح 
شهايب، إن فريقه دّشن مشاركته يف 

منافسات املوسم بثوب جديد.
وذكر شهايب أن الحالة يخوض 

املوسم بفريق جديد بعد تطعيمه 
بالالعبني الشبان ومحرف أجنبي 
جديد، إضافة إىل القيادة الفنية 

الجديدة للربتقايل. وأضاف شهايب أن 
فريقه مل يكن يف ال�”فورمة” ، مرجًعا 

ذلك إىل تأثري املباريات االفتتاحية، 
وغياب أحمد جامل ومحمود عزيز؛ 

بسبب اإلصابة.

قال قائد الفريق األول لكرة السلة 
بالنادي األهيل، هشام رسحان، إن جميع 

العبي فريقه كانوا عىل قدر كبري من 
املسؤولية يف لقاء الفريق األول أمام 

سامهيج. وبارك رسحان لالعبي فريقه 
عىل مستواهم الفني الجيد الذي ظهروا 

به، خصوًصا أنهم تحملوا املسؤولية 
العالية يف ظل غياب الالعب املحرف.

وأبدى قائد سلة األهيل هشام رسحان 
ثقته الكاملة يف العبي فريقه أن يكونوا 

عند حسن الظن يف مشوار الفريق 
هذا املوسم للمحافظة عىل مكانه 

فوق منصات التتويج. وأوضح رسحان 
أن هناك عدة مراحل علينا تخطيها 

بنجاح حتى نحقق أهدافنا وطموحاتنا 
يف املوسم الجديد. بدوره، أشاد العب 

الفريق األول لكرة السلة بنادي سامهيج، 
حسني بوصفوان، بأداء العبي فريقه 

خالل اللقاء. وقال بوصفوان إن فريقه 
قّدم مباراة جيدة املستوى رغم الخسارة 
أمام وصيف املسابقة، مضيًفا أن معظم 

العبي الفريق من صف الناشئني.
ومتّنى بوصفوان أن يّدعم صفوف الفريق 

بالالعب األجنبي املحرف حتى يتحسن 
أداء الفريق إىل جانبه يف املرحلة املقبلة 
من املنافسات. وأكد بوصفوان أن تواجد 

املحرف مع الفريق أمر رضوري؛ ألنه 
يساعد الالعبني عىل التطور والنضوج، 

وارتفاع املستوى الفني العام وكذلك رفع 
واحتكاك مستوى الالعبني.

وصف العب نادي النويدرات، حسن 
عباس، فوز فريقه عىل حساب 

البحرين باالنطالقة اإليجابية يف 
مستهل مشواره هذا املوسم. وذكر 

عباس أن تحقيق الفوز يف بداية 
املشوار يعترب نقطة إيجابية ومحفزة 

سيمنحهم ثقة ودفعة لألمام يف 
املرحلة املقبلة من منافسات بطولة 

الدوري العام. وأبدى عباس عن 
رضاه حول أداء الفريق خالل اللقاء، 

مشريًا إىل أن الفريق قّدم أداًء 
جيدا طوال ال�40 دقيقة تسّيد به 

األشواط األربعة؛ بفضل عاميل الركيز 
والتوفيق. وأضاف نجم النويدرات 

العائد هذا املوسم من إصابة الرباط 
الصليبي أن النويدرات يسعى 

لتحسني الصورة التي ظهر عليها يف 
املوسم املايض، مشريًا إىل أن هدف 

الفريق يكمن بالتواجد يف املربع 
الذهبي. بدوره، قال العب نادي 
البحرين، محمد خليل، إن فريقه 

قّدم مباراة جّيدة املستوى الفني أمام 
النويدرات. وذكر خليل أن فريقه 

قّدم أداًء جيًدا خالل الشوط األول 
عرب الربعني األول والثاين بواسطة 

األداء الدفاعي الجيد واستغالل فرص 

التسجيل. وأضاف خليل أن الفريق 
عاىن من بعض الضغوطات بداية 

الشوط الثاين، ما أعطى النويدرات 
الفرصة ألخذ الفارق والظفر بنتيجة 
املباراة. وبني العب سلة البحرين أن 

الفريق سيعمل عىل تصحيح األخطاء 
وأنهم عازمني عىل التعويض يف 

املباريات املقبلة.

قال العب نادي املحرق، محمد نارص، 
إن املحرق دخل بقوة يف لقائه األول 

مبنافسات مسابقة الدوري.
وذكر نارص أن املحرق قّدم أداًء 

قويًّا يف الشقني الدفاعي والهجومي، 
موضًحا أن الفريق استغل غياب 

الالعب املحرف يف صفوف مدينة 
عيىس بالشكل اإليجايب. وأضاف أن 

محرف الفريق األمرييك ويليامز شون 
قّدم أداًء كبريًا يف املباراة وقام بأدوار 
كبرية يف الدفاع والهجوم، حيث قام 
بقطع 8 كرات وحقق 10 متابعات 

دفاعية و12 هجومية، فيام سّجل 14 
نقطة. وقال إن مدينة عيىس عاد بقوة 
يف الربع الثالث الذي متكن خالله من 

تقليص الفارق إىل 12 نقطة، مضيًفا 

أن فريقه بالخربة والقوة تدارك الوضع 
رسيعا وأعاد رفع الفارق وصوال لحسم 
املباراة. بدوره، عزا العب نادي مدينة 
عيىس، جالل أكرب، خسارة فريقه أمام 
املحرق إىل البداية السيئة التي ظهر 

عليها الفريق خالل الشوط األول من 
اللقاء. وقال أكرب إن فريقه مل يقدم 

األداء الجّيد خالل الحصة األوىل التي 
حسمها املحرق بفارق وصل إىل 12 

نقطة. وأضاف إن فريقه حاول تدارك 
الوضع يف الشوط الثاين ومتكن من 

تقليص النتيجة إىل 12 نقطة، مشريًا 
أن الحظ مل يقف إىل جانبهم ملواصلة 

تقليل الفارق أكرث.

قال العب الفريق األول لكرة السلة 
بنادي املنامة، أحمد عبدالعزيز، 

إن فريقه ما زال بحاجة إىل املزيد 
من الوقت من أجل تحقيق التأقلم 

واالنسجام بني أعضاء الفريق.
وأضاف عزيز، أن املستوى الفني 

للفريق يف أول مباراة له مبنافسات 
الدوري من الطبيعي أن يظهر بهذه 
الصورة. وذكر عزيز أن املنامة يحتاج 
لبعض الوقت حتى ُيحدث االنسجام 

املطلوب، وترتفع معدالت اللياقة 
البدنية لدى الالعبني، وهذا بال شك 

سيتحقق مع توايل املباريات. بدوره، 
عزا مدرب الفريق األول لكرة السلة 
بنادي النجمة، جعفر راشد، خسارة 

فريقه أمام املنامة إىل غياب التوفيق 

عن التصويبات الثالثية. وقال راشد 
إن فريقه أضاع 25 تصويبة ثالثية من 

أصل 30 محاولة، مكتفيا بتسجيل 5 
تصويبات ناجحة فقط. وأضاف مدرب 

النجمة أن الالعبني أضاعوا أيًضا 6 فرص 
سانحة للتسجيل من وضع ال�”آلي 

أب”، كانت كفيلة بوضع الفريق يف 
املنافسة عىل نتيجة الفوز.

وأشار إىل أن فريقه دخل املباراة بهدف 
الفوز، مضيًفا أن جميع الالعبني نفذوا 
التعليامت الفنية املناطة إليهم داخل 

امللعب.

عبدالرحمن غالي

حسن هالل نوح شهابي

هشام سرحان حسين بوصفوان

محمد خليل حسن عباس حسين تقي

محمد ناصر جالل أكبر

جعفر راشد أحمد عبدالعزيز

جانب من التتويج
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فريق البحرين للتحمل 13 يشق طريقه إلى كونا

شق 5 من رياضيي فريق 
البحرين للتحمل 13 طريقهم 

إىل كونا يف هاواي لبطولة العامل 
للرجل الحديدي 2018، لحجز 
مقعدهم باستحقاق للبطولة 
التي ستنطلق يف 14 أكتوبر 
الجاري، وقد كان لكل واحد 

منهم مشواره الخاص. 
فبالنسبة لدانييال رايف، فهي 

تعود للدفاع عن لقبها الذي 
كان من نصيبها لثالثة أعوام 

عىل التوايل، ولكن هذا اليشء 
ال يعني للمتسابقة السويرسية 

أن الفوز مبثابة عطاء، إذ إنها 
تدرك أن الجهود والرتكيز، 

اللذين ساهام يف فوزها ببطولة 
أوروبا للرجل الحديدي، 

وبطولة العامل للرجل الحديدي 

70.3 وأرسع زمن يف العامل يف 
بطولة الرجل الحديدي 70.3 
ومن بني أفضل الرياضيني يف 
هذه املسابقة، هام املفصل 
لتحقيق لقب هذه البطولة 

أيًضا. 
من جهة أخرى، خافيري غوميز 
ليس بغريب عن املشاركة يف 
بطوالت العامل، فقد حصد 5 

بطوالت يف سلسلة بطولة العامل 
للرتايثلون، ولقبني يف بطولة 

العامل للرجل الحديدي 70.3 
وواحد يف بطولة اكسرتا، ولكن 
هذه البطولة هي األوىل له يف 
بطولة العامل للرجل الحديدي.

وأما بالنسبة لديفيد بلييس، 
فهذه املرة الثالثة عىل التوايل 
التي يشارك بها بهذه البطولة 

يف سجله املمتد عىل 12 عاما. 

وللتأهل لهذه البطولة، شارك 

املستابق السلوفيني يف أربع 

بطوالت للرجل الحديدي هذا 

العام، آخرها يف سويرسا، حيث 

حصل عىل امليدالية الفضية. 

وسيبذل جهده هذه املرة 

للفوز بهذه البطولة. أحد متسابقي فريق البحرين للتحمل

حافظ الرفاع الرشقي عىل صدارته 
لدوري نارص بن حمد املمتاز لكرة 
الري��ايض -2018 للموس��م  القدم 

2019، رغم تعادله أمس مع املنامة 
به��دف لكليه��ام، يف املب��اراة التي 
جمعت الطرفني عىل استاد مدينة 
خليفة الرياضية يف ختام الجولة 4 

من املسابقة.
ورغم تق��دم الرفاع الرشقي بهدف 
لالعب سامي الحسيني يف الدقيقة 
44 من زمن الش��وط األول بعد أن 
قدم سلس��لة مراوغ��ات يف منطقة 
الجزاء وسدد كرة يف شباك الحارس 
أرشف وحيد، إال أن املنامة عادل يف 
الش��وط الثاين وقبل 10 دقائق من 
نهاية الوق��ت األصيل عرب املحرتف 
إيري��ك ال��ذي تلق��ى ك��رة داخل 
املنطقة وحولها بيس��اره أرضية يف 
مرمى الح��ارس إبراهيم لطف الله 

.)80(
أدار املب��اراة الطاق��م التحكيم��ي 
الس��احة  حك��م  م��ن  املك��ون 
عبدالعزي��ز رشيدة، وعاونه محمد 
جعف��ر وعبدالله صال��ح، والحكم 

الرابع خليل فارس.
ويف مب��اراة ثانية أقيمت أمس عىل 
االستاد الوطني، حقق الحالة فوزه 
األول يف الدوري بعد تخطيه فريقه 

البديع بهدف دون رد.
وج��اء ه��دف الحالة ع��ن طريق 

الالعب عبدالله جناحي يف الدقيقة 
)47( م��ن عمر املباراة؛ ليكس��ب 
ثالث نقاط مثينة للفريق الربتقايل، 
فيام تلقى البديع خس��ارته الثانية 
واكتف��ى بتعادل وحي��د حتى اآلن 
بع��د م��رور 4 جوالت، م��ع تبقي 

مباراة مؤجلة له أمام املحرق.
أدار املب��اراة الطاق��م التحكيم��ي 
املكون من حكم الس��احة عبدالله 
قاس��م، وعاون��ه ص��الح جناح��ي 
وجاس��م حس��ن، والحك��م الرابع 

أسامة إدريس.
ويف املب��اراة األخرية الت��ي أقيمت 
أم��س عىل اس��تاد مدين��ة خليفة 
الرياضية، متك��ن الرفاع من اجتياز 

الشباب بنتيجة )4-0(.

ويدين س��اموي الرفاع بهذا الفوز 
إىل الالع��ب محمد مره��ون الذي 
وض��ع فريق��ه يف املقدم��ة وصوال 
للدقيق��ة )47(، قب��ل أن يضي��ف 
أوتيش اله��دف الث��اين يف الدقيقة 

.)59(
إس��امعيل  الحك��م  املب��اراة  أدار 
حبي��ب، وعاون��ه ن��واف ش��اهني 
ومج��دي النج��ار، والحك��م الرابع 

محمد خالد.
وبناء عىل نتائج أمس، فإن الرتتيب 
صار كاآليت: الرفاع الرشقي 8، الرفاع 
6، الش��باب واملنام��ة 5، املح��رق 
والح��د والحالة 4 نق��اط، املالكية 
والنجم��ة 3 نق��اط، البدي��ع أخريا 

بنقطة واحدة.

اليوم مبارتان مؤجلتان

تق��ام الي��وم )الس��بت( مبارت��ان 
مؤجلتان ضم��ن الجولة األوىل من 
دوري ن��ارص بن حمد املمتاز لكرة 
القدم. يلع��ب املالكية مع النجمة 
عىل االس��تاد الوطني، واملحرق مع 
الح��د عىل اس��تاد مدين��ة خليفة 

الرياضية، وذلك عند 6.30 مساء.
يف املب��اراة األوىل، يس��عى املالكية 
لتج��اوز آث��ار الخس��ارة يف الجولة 

املاضي��ة أمام الح��د، حينام يالقي 
النجمة القادم هو اآلخر بخس��ارة 

يف آخر جولة أمام املحرق.
ميل��ك املالكي��ة 3 نق��اط ولع��ب 
لقاءين، فيام النجمة ميلك 3 نقاط 

من 3 لقاءات.
ويق��ود املالكي��ة امل��درب الوطني 
أحم��د صالح الدخيل، فيام النجمة 

املدرب التونيس فتحي العبيدي.
ويف املباراة الثانية، سيكون “ديريب 
للمواجه��ة بني  املح��رق” عنوان��ا 

املحرق والحد، خاص��ة مع الطابع 
املميز ال��ذي تكتيس ب��ه مباريات 

الطرفني.
ي��رشف ع��ىل الطرف��ني مدرب��ان 
وطنيان:سلامن رشيدة مع املحرق، 

ومحمد املقلة مع الحد.
وكان املح��رق ف��از الجولة املاضية 
عىل النجمة، والح��د عىل املالكية، 
وميلك املحرق 4 نقاط من لقاءين، 
في��ام ميلك الح��د 5 نق��اط من 3 

لقاءات.

الشرقي يواصل الصدارة... والسماوي يتخطى الماروني برباعية
الحالة يحقق فوزه األول في دوري ناصر بن حمد الممتاز

من لقاء المنامة والرفاع الشرقي

فرحة شرقاوية بهدف السبق

من لقاء الرفاع والشباب )تصوير: أيمن يعقوب(

فرحة المنامة بهدف التعديل

من لقاء البديع والحالةفرحة الرفاعي مهدي عبدالجبار بهدفه

أحمد مهدي

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي 
الحد الريايض أحمد بن سلامن 

املسلم عىل الدور الكبري الذي يلعبه 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة من 
خالل رعايته الكرمية لدوري كرة 
القدم تحت مسمى دوري نارص 

بن حمد املمتاز لكرة القدم، ومن 
جانبه نوه املسلم إىل الرعاية التي 
ستلعب دوراً كبرياً من غري شك يف 

إضفاء الجنبات التطويرية والتنافس 
الرشيف بني األندية.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي 
الحد عىل الدور الكبري الذي يقوم 

به االتحاد البحريني لكرة القدم 
برئاسة سعادة الشيخ عيل بن 

خليفة آل خليفة يف تطوير الكرة 
البحرينية وإخراج دوري نارص بن 

حمد يف حلة مميزة ومن خالل 
الجهود املبذولة والتعاون املثمر بني 

جميع األطراف املشاركة بتنظيم 
دوري نارص بن حمد من لجان 

تنظيمية وصحافة وإعالم باإلضافة 
اىل وسائل التواصل االجتامعي 

التي تحظي باهتامم ومتابعة من 
جامهرينا الرياضية.

وأشار أحمد املسلم إىل أن الجوالت 
السابقة لدوري نارص بن حمد 

أفرزت لنا بعض األخطاء التحكيمية 
املتكررة من قبل بعض حكامنا 

والتي أثرت بشكل كبري عىل نتائج 
بعض املباريات منها مباراة ناديي 
املحرق واملنامة والتي تركت جدالً 
كبرياً حول الهدف الثاين للمحرق، 
مؤكداً عىل أن فريقه ذاق الكثري 

من تلك األخطاء يف املوسم املايض، 
فخروجنا الحزين من كأس امللك يف 

املوسم املايض أمام فريق املحرق 
وبقرار ظامل من حامل الراية 

ومبباركة من حكم املباراة تؤكد عىل 
أن بعض الحكام تتأثر قراراتهم أمام 

ضغوط بعض األندية.
وأشاد املسلم بالروح والعزمية 

والحامس الكبري الذي قدمه فريقه 
يف مباريات الجوالت السابقة 

من دوري نارص بن حمد يف ظل 

التعاون املتبادل بني الجهازين 

الفني واإلداري والالعبني‘ حيث 

ان الفريق أعد اعداداً جيداً لهذا 

املوسم من أجل تحقيق األهداف 

املرجوة من املشاركة مبسابقات 

املوسم.

ويف ختام ترصيحه متنى رئيس نادي 

الحد أحمد املسلم بأن يتحىل طاقم 

تحكيم مباراة فريقه أمام فريق 

املحرق اليوم السبت بالشجاعة 

والضمري الحي يف قراراتهم من دون 

التأثر بضغط العبي الفريق املنافس 

كام تعودنا يف املباريات السابقة، 

فكلنا أمل وثقة بلجنة الحكام 

التي نكن لها كل تقدير واحرتام 

أن يحالفها الحظ يف اختيار الحكم 

املناسب إلدارة هذا اللقاء املرتقب 

بعيداً كل البعد عن الضغوطات 

التي بال شك تؤثر بشكل كبري عىل 

قرارات حكم املباراة، فالوضع الحايل 

لألندية ال يستحمل أخطاء تحكيمية 

متعمدة أخرى.

أحمد المسلم

المسلم: نعتز بمسمى دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم
نادي الحد الرياضي        المركز اإلعالمي:

لن نقبل بأخطاء تحكيمية متعمدة



أكد ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أهمية املش��اركة يف بطولة 
الع��امل للرج��ل الحدي��دي، والتي 
تق��ام يف كون��ا بالوالي��ات املتحدة 
األمريكية مبش��اركة كبرية من نخبة 
النج��وم البارزين يف هذه الرياضة، 
مش��ريا إىل أن التواجد يف مثل هذه 
املحاف��ل العاملية س��يحقق العديد 
من املكاس��ب الفنية، وسريفع من 
الخربة واإلمكانية، إضافة إىل تحقيق 
العدي��د من النجاح��ات املتواصلة 
واستكامل املشوار الريايض يف هذه 
اللعبة، والتي باتت مملكة البحرين 

واحدة من أقطابها العاملية.
وكان سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ق��د وص��ل إىل مدينة 
كون��ا بالواليات املتح��دة األمريكية 
بطولة  منافسات  لخوض  استعدادا 

الع��امل للرج��ل الحدي��دي، والتي 
س��تقام ي��وم الس��بت املوافق 13 
الجاري وس��ط مش��اركة  أكتوب��ر 

عاملية كبرية. 
وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة لدى وصول��ه الواليات 
بطول��ة  “أن  األمريكي��ة  املتح��دة 
الرجل الحدي��دي تعد فرصة كبرية 

إلظهار اإلمكان��ات الفنية من كافة 
النواح��ي، حيث يؤكد املش��اركون 
يف هذه البطولة قوة املنافسة عىل 
تحقيق املراكز املتقدمة يف السباق 
يف ظ��ل توافر القوة البدنية العالية 
الت��ي تؤه��ل الجميع للمنافس��ة 
عىل اللقب، ووس��ط استعداد عال 

املستوى من جانب الجميع”.

وتابع س��موه “لق��د حرصت منذ 
التأه��ل إىل البطول��ة العاملية عىل 
إع��داد برنام��ج تدريب��ي متواصل 
للوصول إىل الكامل الفني والبدين، 
وقد تخطيت العديد من التدريبات 
القوي��ة الت��ي تركز ع��ىل الجانب 
البدين، وكيفي��ة توزيع الجهد عىل 
يتضمنها  الت��ي  الثالث��ة  األلع��اب 

الس��باق؛ بهدف الخ��روج بنتيجة 
إيجابي��ة توفر يل إنج��ازا جديدا يف 
رياضة الرتايثلون وس��ط كم هائل 

من أبطال اللعبة”.
وأوض��ح س��موه “أن الس��باق لن 
يكون سهال يف ظل تواجد هذا الكم 
الهائل من املشاركني الذين وضعوا 
نص��ب أعينه��م تحقي��ق املراك��ز 
املتقدم��ة، لكني مس��تعد لخوض 
هذه املشاركة يف عامل رياضة الرجل 
الحديدي؛ م��ن أجل إثبات قدرات 
ش��باب البحرين، وتأكي��د التواجد 
البحريني يف هذه املحافل العاملية، 
وأن تكون املشاركة البحرينية فاعلة 
وذات طاب��ع إيج��ايب تعكس مدى 
ما تحمله من س��معة طيبة بفضل 
النتائج الس��ابقة التي تحققت عرب 

العديد من املشاركات”. 
ولفت س��موه إىل األهمية الخاصة 
به��ذه املش��اركة، حي��ث تش��كل 
البحريني عىل  التأكي��د  املش��اركة 
الحض��ور الفاع��ل، خصوص��ا بعد 
النجاحات الت��ي حققتها الرتايثلون 
البحريني��ة يف مختل��ف البطوالت، 
العاملية  البطول��ة  حيث ستش��كل 
امتدادا مهام للمشاركات والتواجد 

العاملي”.
 هدفنا اإلنجاز  أش��ار سموه “عازم 
عىل تحقي��ق إنجاز كبري ومتميز يف 
البطول��ة؛ لتأكي��د النجاحات التي 
الس��ابقة  البط��والت  يف  حققته��ا 
وتعزيزه��ا، وأمتنى أن أحقق إنجازا 

ورقام جديدا”.

ش��هد النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفن��ون 
القتال املختلطة س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، والرئيس رمضان أحمد 
قادي��روف رئيس جمهورية الشيش��ان 
الصديقة، منافس��ات بطولة النس��خة 
الثالث��ة والخمس��ني من بطول��ة العامل 
القتالي��ة WFCA53 لفن��ون القت��ال 
أقيمت  والت��ي  للمحرتفني،  املختلط��ة 
الخميس يف صالة كولوس��يام س��بورت 
بالعاصمة “غروزين”، والتي شارك فيها 
نخبة م��ن الالعبني الشيش��انيني ومن 
مختلف بلدان الع��امل. ويأيت ذلك عىل 
هام��ش زي��ارة س��موه إىل جمهورية 
الشيش��ان، وذلك تلبية لدعوة الرئيس 
الشيش��اين؛ لحضور فعاليات احتفاالت 
الجمهورية مبناسبة مرور 200 عام عىل 

تأسيس مدينة “غروزين”.

  في خانة الدول المتقدمة

 وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة أن رياضة 
فنون القت��ال املختلطة تش��هد تقدما 
وازدهارا مبملكة البحرين، بفضل رعاية 
ودعم عاهل الب��الد جاللة امللك حمد 
بن عيىس آل خليف��ة القطاع الريايض، 
وال��ذي أس��هم يف تبوؤ ه��ذه الرياضة 
مكان��ة ممي��زة عىل خريط��ة الرياضة 
الدولية، من خالل ما حققته من نتائج 
وإنج��ازات مرشفة س��اهمت يف وضع 
البحري��ن يف خانة الدول املتقدمة عىل 

صعيد هذه الرياضة العاملية.

  مشاريع تنموية

 وأضاف س��موه أن العمل الحكومي 
برئاس��ة رئيس الوزراء صاحب السمو 
املل��ي األم��ري خليفة بن س��لامن آل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل 

النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء 
صاحب الس��مو امللي األمري س��لامن 
بن حمد آل خليفة، يلعب دورا بارزا 
يف استمرار العملية التنموية الشاملة 
يف قط��اع الش��باب والرياضة مبملكة 
البحرين، من خالل املشاريع التنموية 
التي تطلقها الحكومة، والتي تساهم 
يف دعم البنية التحتي��ة لهذا القطاع، 
وال��ذي م��ن ش��أنه تهيئ��ة األج��واء 
املثالية ملنتس��بيه نحو إبراز قدراتهم 
وطاقاتهم، عىل الش��كل الذي ميكنهم 
من مامرس��ة رياضاتهم عىل الش��كل 
املطل��وب، الذي يحقق��ون من خالله 
النتائ��ج املميزة مبختلف املش��اركات 

الرياضية.

  إستراتجيات تطويرية

 وأشار س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة أن املتابع��ة والجه��ود الكبرية 
التي يبذلها س��مو الش��يخ ن��ارص بن 

حم��د آل خليفة، س��اهمت يف تنفيذ 
رؤى وتوجيه��ات عاه��ل الب��الد م��ن 
خالل وضع اإلس��رتاتيجيات التطويرية 
والربامج والخطط التي دفعت األلعاب 
الرياضي��ة املختلف��ة الس��يام رياض��ة 
فنون القت��ال املختلطة لتطوير وتقدم 
مستوياتها، عىل الش��كل الذي يضمن 
لها تحقيق مزيد من اإلنجازات لسجل 

الرياضة البحرينية.

  رؤيتنا لـ MMA البحرينية

 وقال سموه: “إننا رسمنا رؤيتنا الخاصة 
برياضة فنون القت��ال املختلطة، والتي 
ترتك��ز ع��ىل مواصلة الجه��ود يف نرش 
وتعزي��ز ثقافتها يف جميع بلدان العامل، 
من خالل الخطوات التي اتخذناها، يف 
س��بيل تكوين قاع��دة صلبة يف مملكة 
البحرين، والتي س��اهمت يف تش��كيل 
منتخ��ب وطني قوي قادر عىل تحقيق 
اإلنجازات، وهذا بالفعل ما جنينا مثاره 

يف العديد من البطوالت، السيام بطولة 
العامل للهواة يف نسختها الرابعة، والتي 
حصد فيها املنتخب املركز الثاين، حيث 
إننا نتطلع لألفضل يف النسخة الخامسة 

من هذه البطولة”. 

  BRAVE.. عالمية األهداف

 وتابع س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “ومل تقت��ر رؤيتنا عىل ذلك، 
ب��ل كنا قد حددنا اله��دف الرئيس يف 
أن نجعل من البحرين وجهة رئيسة يف 
هذه الرياضة العاملية، ليس فقط عىل 
مستوى اس��تضافة وتنظيم البطوالت، 
ولكن بإط��الق بطول��ة بحرينية ذات 
أهداف عاملية، وهي بطولة “بريف”، 
الت��ي اس��تطاعت أن تش��ق الطريق 
بنجاح، من خ��الل خطتنا يف تصديرها 
إىل مختل��ف م��دن وعواص��م العامل، 
والتي القت رواجا كبريا وصدى واسعا 
يف األوس��اط الرياضية العاملية السيام 

التي تهتم به��ذا النوع من الرياضات، 
والتي عززت من مكانة اململكة كدولة 

متقدمة يف هذه الرياضة”.

  تجربة رائدة

 وقد أش��اد س��موه بالتجرب��ة الرائدة 
لجمهوري��ة الشيش��ان يف رياضة فنون 
القتال املختلطة، مؤكدا سموه أن نجاح 
الشيش��ان يف هذه الرياضة يأيت بفضل 
حرص واهتامم الرئي��س رمضان أحمد 
قاديروف ع��ىل دعم الجه��ود الرامية 
لتعزيز رياضة فن��ون القتال املختلطة 
لي��س فق��ط ع��ىل املس��توى املجتمع 
الريايض الشيش��اين، بل عىل املس��توى 
الق��اري والدويل، مقدرا س��موه جهود 
الرئي��س لخدمة الرياضة الشيش��انية، 
والت��ي دفع��ت الرياضي��ني لتحقي��ق 
النتائج املتميزة يف مختلف املش��اركات 

والبطوالت.

مصمم على تحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم للترايثلون

”WFCA 53“ خالد بن حمد يشهد بطولة القتال العالمية

سموه وصل كونا وتدرب في موقع السباق... ناصر بن حمد:

MMA أشاد بالتجربة الشيشانية برياضة

أميركا      المكتب اإلعالمي:

الرفاع                       المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد في تدريب السباحة

جانب منافسات بطولة WFCA 53سموه مع الرئيس الشيشانيسمو الشيخ خالد بن حمد
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الفندق موقع  إلى  بالدراجة  وعاد  السباحة  موقع  في  تدرب  سموه 
المنطقة ت��س��ود  الصيفية  واألج����واء  س��اع��ة...   13 التوقيت  ف���ارق 

سموه مع الرئيس الشيشاني يتابعان المنافسات
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تحت رعاية ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، أقيم��ت يوم أمس 
لبطول��ة  الثالث��ة  املس��ابقة  منافس��ات 
لبطولة  الثاني��ة  “الح��داق” واملس��ابقة 
“الشاحوف- التجديف”، ضمن منافسات 
موسم نارص بن حمد للموروث البحري، 
وال��ذي تنظمه لجنة رياض��ات املوروث 
الش��عبي، والذي انطلقت منافس��اته يف 
األول من سبتمرب، والتي تستمر حتى يوم 

27 أكتوبر املقبل.
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن جهود سموه مستمرة يف رعاية 
ودعم الرياضات الرتاثية، لتنفيذ توجيهات 
عاه��ل البالد جاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة مبا يحافظ عىل الهوية الوطنية 
البحريني��ة، مضيف��ا س��موه أن املوروث 
البح��ري يعد واحدا من األل��وان الرتاثية 
الت��ي يعتز به��ا الجمي��ع، خصوصا وأنها 
مرتبط��ة ارتباطا وثيق��ا بالبحرين وأهلها 
الذين امتازوا مبامرس��ة جميع أش��كالها 
كمهن وحرف ورياضة،  مش��يدا س��موه 
بتفاع��ل الش��باب البحريني باملش��اركة 
الواس��عة يف موس��م س��موه للم��وروث 

البح��ري، مؤكدا أن هذه املش��اركة تؤكد 
حرصه��م عىل إبراز قدراتهم وإمكاناتهم، 
متمني��ا س��موه يف الوقت ذات��ه لجميع 
املشاركني كل التوفيق والنجاح يف جميع 

مسابقات هذا املوسم.

180 مشاركا في مسابقة “الحداق”

وقد بدأت منافس��ات يوم أمس بانطالق 
املس��ابقة الثالثة من بطول��ة “الحداق”، 
ضم��ن منافس��ات األس��بوع الثالث عىل 
كأس س��مو الش��يخ محمد بن نارص بن 
حم��د آل خليفة، حيث بدأت املس��ابقة 

عند الساعة السادس��ة صباحا، من املرفأ 
البح��ري ب��� “درة مارين��ا” باملحافظ��ة 
الجنوبية. م��ن جهته، ق��ال رئيس لجنة 
إبراهي��م  عي��ىس  “الح��داق”  بطول��ة 
املطوع: “إن املس��ابقة ش��هدت تسجيل 
180 مش��اركا من محبي وعش��اق هذه 
الرياضة، الذين انطلقوا عىل منت 48 قاربا 
رسيعا، متجهني لعرض البحر ضمن املياه 
اإلقليمية ململكة البحرين؛ بحثا عن صيد 
األسامك، حيث س��يعود املشاركون اليوم 
لوزن األسامك وتحديد أس��امء الفائزين 

عىل أكرب وزن للسمكة”.

22 مشاركا بثاني مسابقات “الشاحوف”

وشهدت الس��اعة الثالثة عرص يوم أمس 
إقامة منافسات املس��ابقة األوىل لبطولة 
“الش��احوف- التجديف” ضمن أس��بوع 
كأس س��مو الش��يخ فيصل بن خالد بن 
حم��د آل خليفة. من جهت��ه، قال رئيس 
لجنة بطولة الش��احوف أيوب السلامن: 
“إن املسابقة ش��هدت مشاركة 22 فريقا 
من مختلف محافظات اململكة، تنافسوا 
يف أج��واء مليئ��ة بالحامس��ة واإلث��ارة، 
موضحا أن اللجنة قد حددت مس��افة 2 
كيلوم��رت تبدأ من أم��ام متحف البحرين 

الوطني وتنتهي عند خط النهاية من أمام 
متنزه األم��ري خليفة بن س��لامن بالحد، 
منوه��ا أن اللجنة اش��رتطت عىل جميع 
الفرق إنهاء السباق، وأن اللجنة ستختار 
الفائزي��ن األوائل بحس��ب زمن الوصول 

لخط النهاية.

المسابقة الثالثة لـ “الهير” اليوم

اليوم “الس��بت” منافس��ات  وتتواص��ل 
موسم نارص بن حمد للموروث البحري، 
بإقامة املس��ابقة الثالثة ل� “الهري” ضمن 
منافس��ات األس��بوع الثال��ث عىل كأس 

س��مو الش��يخ محمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة، حيث س��ينطلق املش��اركون 
عند الس��اعة الس��ابعة صباحا من املرفأ 
البح��ري مبتنزه األمري خليفة بن س��لامن 
بالحد، متجهني ملنطقة اس��تخراج املحار، 
حيث يتعني عىل املش��اركني العودة عند 
الساعة الثانية عرشة ظهرا مجددا لنقطة 
البداي��ة؛ ملب��ارشة عملية “فل��ق” املحار 
واس��تخراج اللؤلؤ، حيث س��يتم تحديد 
الفائزي��ن باملراك��ز األوىل بحس��ب وزن 
اللؤلؤ. وكانت لجنة مس��ابقة اس��تخراج 
املحار برئاسة أحمد املاليك قد انتهت من 

اإلعداد والتحضري لهذه املسابقة.

الحداق الصغير

حرصت لجنة مس��ابقة “الحداق” إلقامة 
الفعالي��ة الثاني��ة ل� “الح��داق الصغري” 
املصاحبة للمس��ابقة الثالثة ل� “الحداق” 
التي أقيمت يوم أم��س ب� “درة ماريتا”، 
حيث ش��ارك فيها األطفال الذين ترتاوح 
أعامرهم بني -4 8 سنوات. وتهدف هذه 
الفعالي��ة الت��ي أطلقتها اللجن��ة لتعزيز 
مفه��وم رياض��ة “الحداق” ب��ني األجيال 
القادم��ة كأحد ألوان املوروث البحري يف 

الرتاث الوطني البحريني.

تش��هد العاص��ة األرجنتيني��ة بوين��س 
آيروس مس��اء اليوم السبت حفل افتتاح 
الثالث��ة م��ن دورة األلع��اب  النس��خة 
األوملبية للش��باب، والذي يعترب مختلفا 
عىل مس��توى كاف��ة األلع��اب األوملبية 
عرب التاريخ الريايض يف العامل، إذ س��يقام 
يف أح��د أه��م الش��وارع يف العاصم��ة 
األرجنتينية بالقرب من “مسلة” بوينس 
آيروس، بدال من العادة التي جرت عليها 
يف الدورات األوملبية السابقة عرب تنظيم 

االفتتاح يف املالعب الرياضية.
حف��ل  يس��تقطب  أن  املنتظ��ر  وم��ن 
االفتت��اح مئ��ات اآلالف من املش��اركني، 
كام س��يتضمن عىل العديد من الفقرات 
املختلفة، ويش��ارك يف ال��دورة األوملبية 
قراب��ة 4 آالف ريايض ميثل��ون 206 دول 

حول العامل، وسيتنافسون يف 28 رياضة.
م��ن جهته، أك��د املس��ؤول اإلداري عن 
الوف��د البحريني س��امل نارص س��امل عىل 
ارتي��اح أف��راد البعثة من كاف��ة األمور، 
مشيدا بحسن االس��تقبال والضيافة من 
قب��ل اللجنة املنظم��ة لل��دورة، متابعا: 
“كل أمور البعثة تس��ري عىل خري ما يرام، 
فالقري��ة األوملبية مجهزة بش��كل كامل 
وبها كل ما يحتاجه الالعبون”، مبيناً بأن 

التدريب��ات انطلقت يوم أمس بالنس��بة 
لالعبي ألعاب القوى.

يف املقابل تواصل تدريبات بعثة مملكة 
البحري��ن يف مالع��ب بوين��س آي��روس 
املختلف��ة، حي��ث ت��درب العب��ا ألعاب 
الق��وى يوس��ف أحم��د عن��ان وم��روة 
إبراهيم العج��وز تحت قي��ادة املدرب 
الوطني نارص سامل، إذ تركزت التدريبات 
يف يومه��ا األول ع��ىل اإلح��امء فق��ط، 
قب��ل الدخ��ول يف التدريب��ات املطلوبة 
للوصول بالعدائني إىل الجاهزية قبل بدأ 

السباقات التأهيلية.
وتب��دأ املش��اركة البحريني��ة يف الدورة 
األوملبي��ة م��ع الالع��ب ع��ي دواين يف 
منافس��ات فردي التنس، يوم غٍد األحد، 
والتي تش��هد مش��اركة أفض��ل 32 العبا 
للتن��س يف فئ��ة الش��باب ح��ول العامل، 
ومن املتوقع أن يش��ارك دواين كذلك يف 
منافس��ات الزوجي والزوج��ي املختلط 
كذل��ك، بعدما وضع الالعب اللمس��ات 
األخ��رية عىل اس��تعداداته برفقة مدربه 
عبدالرحيم منذر، التي كان قد بدأها يف 

معس��كره التدريبي يف العاصمة املرصية 
القاه��رة، قب��ل املغ��ادرة إىل االرجنتني، 
ويتدرب دواين بش��كل يومي عىل فرتتني 

منذ وصوله األرجنتني.
وخ��الل اليوم الثاين من الدورة س��يكون 
املوعد م��ع الرباعة مري��م رشيف التي 
ستدخل املنافسة يف وزن 48 كيلوغراما، 
وس��تكملت الالعبة تحضرياتها للمشاركة 
األوملبي��ة تح��ت إرشاف امل��درب أمرية 
إبراهيم، إذ تأمل الالعبة بحس��ب قولها 
إىل مواصلة مس��ريتها املمي��زة يف اللعبة، 

والت��ي بدأتها قبل عام��ني وحققت فيها 
العدي��د م��ن امليداليات ع��ىل الصعيد 
“أس��عى  املح��ي واآلس��يوي، مضيف��ا: 
ملواصلة اإلنجازات واملنافس��ة بقوة عىل 
أحد املراك��ز املتقدمة، ولكن املش��اركة 
يف مث��ل هذا الح��دث العاملي أمر يدعو 
للفخر واالعت��زاز”، وتتدرب رشيف هي 
األخرى كذلك عىل فرتتني، فيام سيشارك 
املدرب أم��رية إبراهيم اليوم يف االجتامع 

الفني الخاص برياضة رفع األثقال.
يف الوقت الذي أشادت فيه املدرب أمرية 

إبراهيم بالروح العالي��ة التي تتمتع بها 
الرباعة مريم رشيف، مؤكدة أن األخرية 
متلك موهبة، وأن ما حققته من إنجازات 
يعد أمرا رائعا قياس��ا بعمرها التدريبي 
الذي مل يتجاوز العامني، مشرية يف الوقت 
ذات��ه إىل أن املنافس��ة س��تكون صعبة 
بالطبع وأنها ركزت خالل التدريبات عىل 
تهيئ��ة الالعبة نفس��يا لدخول مثل هذه 

املنافسات.
وتش��ارك العداءة مروة إبراهيم العجوز 
يف س��ابق 100 مرت للس��يدات وذلك يف 
الث��اين عرش من ش��هر أكتوب��ر الجاري، 
بينام ينافس زميلها يوس��ف أحمد عنان 
ضمن س��باق 400 مرت، والذي سيقام يف 
الحادي عرش من الشهر الجاري، ويسعى 
الع��داءان إىل املنافس��ة ع��ىل املراك��ز 
التأهيلية وبلوغ الس��باق النهايئ، حيث 
أكرث مروة العجوز عىل قوة املنافس��ة يف 
ضل مشاركة عداءات من مختلف أنحاء 
الع��امل، متابعة: “أش��عر بالس��عادة من 
خالل مش��اركتي يف هذا الحدث العاملي 
الكب��ري، ومن دون ش��ك، فإن املنافس��ة 
ستكون قوية، ولكننا سنعمل عىل تقديم 
كل ما منلك من أجل رفع أس��م البحرين 

عاليا”.

ناصر بن حمد: جهودنا مستمرة في دعم الرياضات التراثية

افتتاح تاريخي لدورة األلعاب األولمبية للشباب في نسختها الثالثة

انطالق المسابقة الثالثة لـ ”الهير” اليوم

بعثة المملكة تواصل استعداداتها للمشاركة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية       اللجنة اإلعالمية:

اللجنة األولمبية               بوينس آيروس

جانب من المنافسات

مروة العجوزسالم ناصر سالم علي دوانيمريم أحمد

استقبلت اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب االسيوية يف العاصمة جاكرتا 

أمس األول خالل حفل االستقبال الذي 
أقيم مبناسبة وصول الفرق واملنتخبات 

املشاركة بالدورة، حيث تم تبادل 
الهدايا والدروع التذكارية وقد سلمت 

سارة إبراهيم الشاوي درع مملكة 
البحرين اىل اللجنة املنظمة عىل هذه 

الدورة ومن ثم تم رفع علم مملكة 
البحرين بالقرية الرياضية خالل حفل 

االستقبال وعزف السالم املليك، ومن 
املقرر أن ينطلق االفتتاح الرسمي 

للدورة يف 6 من أكتوبر الجاري وتليها 
مبارشة انطالقة منافسات وفد مملكة 

البحرين املشاركة يف هذه الدورة 
يوم االحد املقبل املوافق 7 من شهر 

سبتمرب الجاري. 
وميثل بعثة مملكة البحرين يف هذه 

املشاركة رئيس االتحاد البحريني 
لرياضة ذوي االعاقة الشيخ محمد بن 

دعيج آل خليفة كرئيس الوفد، وجاسم 
الربدويل، وسارة إبراهيم الشاوي 

كقائم بأعامل املدير الفني، املدربني 
الوطنيني يوسف الرفاعي وسلطان 

العبدالله واحمد فهد مدربني العاب 
قوى رمي جلوس ووقوف، واملدرب 

رمضان القالليف مدرب الجري ومدرب 
السباحة يارس النمشان.

والالعبة فاطمة عبدالرزاق صفر قد 
تأهل يف لعبة رمي القرص ولعبة رمي 

الرمح، والالعبة املثابرة روبا يوسف 
العمري قد تأهلت يف لعبة رمي 

القرص والرمح ودفع الجلة وكذلك 
الالعبة امل احمد فردان قد تأهلت 

يف نفس األلعاب وهم من العبات 
الرمي جلوس وتأيت الالعبة الناشئة 

مريم صابر الحامدي والتي قد تأهلت 
يف لعبة رمي الرمح وهي من العبات 

الرمي وقوف.
اما بالنسبة الالعبني الذكور فقد تأهل 

كاًل من: مجيد ميك الشيخ يف لعبة 
رمي القرص والرمح ودفع الجلة، 

والالعب حمد البنعي يف لعبة دفع 
الجلة والالعب عبدالله الناجم يف لعبة 
رمي الرمح ودفع الجلة عن فئة العبني 
الرمي وقوف واما العبني رمي جلوس 

فهم: الالعب احمد جعفر يف لعبة دفع 
الجلة ورمي القرص والالعب حسن 

عي ريض يف لعبة رمي القرص والرمح 
ودفع الجلة، والالعب عبدالنارص 

السادة املتأهل يف لعبة رمي الرمح، 
واخر الالعبني املتأهلني من فئة الذكور 

هو الالعب سعد محمد املال الذي 
تأهل يف لعبة الصولجان من البطولة 

االسيويه للناشئني.
واما املتأهلني من العاب القوى يف 

الجري فسوف يشارك كال من الالعب 
املتميز محمود العرادي يف الجري 

100 و400 مرت والالعب حمد محمد 
التميمي يف لعبة الجري 800-1500، 

والالعب احمد الهنداوي العب 
السباحة ويحمل الوفد البحريني 

آماالً وتطلعات كبرية يف تحقيق نتائج 
مرشفة يف هذه الدورة الرياضية التي 
تعد من أهم مشاركات اتحاد رياضة 

ذوي االعاقة والتي بدأ االعداد لها 
منذ فرتة طويلة حتى وصل الالعبني 

والالعبات ألفضل املستويات النفسية 
والجاهزية البدنية والنفسية، فقد تم 
وضع برنامج ريايض تدريبي متكامل 
إىل جانب نظام غذايئ مناسب ملثل 

هذه املشاركات الضخمة واملهمة.

جانب من تبادل الدروع التذكارية

جاكرتــا فــي  باســتقبال  يحظــى  البحريــن  وفــد 
على هامش دورة األلعاب اآلسيوية
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السبت 6 أكتوبر

الدوري االسباني

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري األلماني

الجولة 8

الجولة 8

الجولة 8

الجولة 7

18:00ل��ي��ل- س��ان��ت اي��ت��ي��ان

الدوري الفرنسي
الجولة 9

)وكاالت(: يعود مانشسرت سيتي، حامل 
لقب ال��دوري اإلنجلي��زي املمتاز، إىل 
امللعب الذي شهد أسوأ هزميتني له، يف 
املوس��م املايض، عندما يحل ضيفا عىل 
ليفربول، يف مباراة مثرية، باستاد أنفيلد، 

األحد املقبل.
وخرس س��يتي مرتني ع��ىل أرض فريق 
امل��درب يورجن كل��وب، األوىل 3-4 يف 
الدوري املمتاز، والثانية 0-3 يف ذهاب 

دور الثامنية بدوري أبطال أوروبا.
ومل يخ��رس الفريق��ان يف ال��دوري هذا 
املوسم، إذ انترص كل منهام ست مرات، 
باإلضافة إىل التعادل يف مناسبة واحدة، 
ولدى كل منه��ام 19 نقطة، لكن فريق 
املدرب بيب جوارديوال، يأيت يف الصدارة 

بفارق األهداف.
وترك��ت الطريق��ة الت��ي انت��رص به��ا 
ليفرب��ول، بالتف��وق عىل دفاع س��يتي 
بالضغط الع��ايل ورسعة العبي الهجوم، 
االنطباع بأن الفري��ق رمبا يعرف جيًدا 

كيف يتفوق عىل منافسه.
ومل يخرس ليفربول ع��ىل ملعبه أنفيلد 
يف 17 مب��اراة ض��د س��يتي يف جمي��ع 
املس��ابقات )فاز 12 م��رة وتعادل 5(، 
وذلك منذ س��قوطه يف الدوري يف مايو 
2003. وقال فينس��نت كومب��اين، قائد 
س��يتي “نريد الفوز يف هذه املباريات.. 
)املناف��س( يق��دم أداًء جي��ًدا ويلعب 
باس��تاد أنفيل��د، ونعلم أنها س��تكون 
مواجه��ة صعبة لن��ا.. لك��ن أعتقد إن 
س��يتي أظهر يف املايض، أنه جاهز لهذه 

املواجهات”.
ويف يناير تقدم ليفرب��ول 1-4، قبل أن 

يقلص س��يتي الفارق إىل هدف واحد، 
يف آخر عرش دقائ��ق، وهز خط هجوم 
ليفرب��ول، املك��ون من محم��د صالح 

وساديو ماين وروبرتو فريمينو، الشباك.
لكن هج��وم الفريق القادم من منطقة 
مرسيس��ايد، ال يق��دم األداء ذاته مثل 
املوس��م املايض، ويفتقر ص��الح للدقة، 
لكن شريدان شاكريي ودانييل ستوريدج، 
الذي أحرز هدفا مذهال ليمنح ليفربول 
التع��ادل مع تش��يليس ق��رب النهاية، 
ميثالن خيارين جيدين لكلوب من عىل 
مقاعد البدالء. وظهر ليفربول بش��كل 
أق��وى يف الدف��اع من املوس��م املايض، 
ولدي��ه العدي��د م��ن الحل��ول يف خط 

الوسط بوجود نايب كيتا وفابينيو.
وميل��ك الفريق��ان حارس��ني برازيليني، 
ميك��ن لكل منه��ام اللع��ب بقدمه، إذ 
جل��ب أليس��ون إىل ليفرب��ول بع��ض 
اإلمكان��ات، التي اس��تفاد منها س��يتي 

بوجود إيدرسون.
ووص��ف مدرب��ه اإلس��باين جوس��يب 
غوارديوال الفوز ع��ىل هوفنهايم “هذا 
أح��د أجمل أيام��ي يف هذا الن��ادي... 
الخسارة عىل أرضنا )ضد ليون الفرنيس( 
صعب��ت األمور علين��ا والتلق��ي )ضد 
هوفنهايم( كان قاس��يا، لكننا نجحنا يف 
النهاي��ة. أعتقد إننا س��نحتاج للمباراة 

األخرية )من أجل التاهل(”.
وتابع املدرب الالمع “نحن أقل بخطوة 
م��ن حي��ث التاري��خ األورويب مقارنة 
م��ع ليفرب��ول أو الفرق اإلس��بانية أو 
باي��رن ميونيخ )األمل��اين( أو أنرت ميالن 

)اإليطايل(”.
ويع��ول غوراديوال أيًضا ع��ىل الهداف 
التاريخ��ي للنادي األرجنتيني س��ريخيو 
أغوي��رو الذي فش��ل يف التس��جيل يف 
ملع��ب أنفيل��د يف مبارياته التس��ع يف 
جميع املس��ابقات )7 مع سيتي و2 مع 

أتلتيكو مدريد اإلسباين(.
وال ميك��ن لجوزي��ه موريني��و، تحم��ل 
نتيجة س��يئة أخرى ملانشس��رت يونايتد 
املتع��ر، عندما يس��تضيف نيوكاس��ل 
يونايتد بقيادة رافائيل بينيتيز، باس��تاد 

أولد ترافورد، يوم السبت.
ووس��ط تقاري��ر إعالمي��ة ع��ن حال��ة 
االنقس��ام داخل الفريق، مل يفز يونايتد 
يف آخر أربع مباريات بجميع املسابقات، 
ويحتل املركز العارش يف الدوري، متأخرًا 

بتسع نقاط عن ثنايئ الصدارة.
ويحل تش��يليس صاحب املركز الثالث، 
الذي مل يخ��رس هو اآلخ��ر، ضيًفا عىل 
س��اوثهامبتون يوم األح��د، فيام يخرج 

آرسنال ملواجهة فولهام.
وبعد الهزمية أمام برشلونة يوم األربعاء 
بدوري األبطال، يلعب توتنهام هوتسبري 
املبتىل باإلصابات، ضد كارديف سيتي، 

صاحب املركز قبل األخري.

سيتـي يتطلـع لمحـو ذكـريـات أنفيلـد

قمة فض االشتباك

)وكاالت(: يع��ود ممثلو إيطاليا، يف دوري 
أبط��ال أوروب��ا، إىل منافس��ات ال��دوري 
املح��ي، بع��د تحقي��ق نتائ��ج رائعة يف 

املسابقة القارية.
ويتصدر يوفنت��وس ونابويل مجموعتيهام 
يف دوري األبطال، ويأيت إنرت ميالن وصيًفا 
خلف برشلونة بفارق األهداف، يف الوقت 
الذي تألق فيه املهاجم البوس��ني إيدين 
دجيكو بشكل الفت وسجل ثالثة أهداف 
)هاتريك( ليقود روما الكتس��اح فيكتوريا 

بلزن 5 � 0.
وأح��رز دجيكو هدًفا واح��ًدا يف الدوري 
اإليطايل واألمر ذاته بالنس��بة لألرجنتيني 
باول��و ديباال الذي س��جل هو اآلخر ثالثة 
أه��داف )هاتريك( يف ش��باك يانج بويز 

السويرسي ليمنح يوفنتوس الفوز 3 � 0.
وحقق يوفنتوس تس��عة انتصارات خالل 
تس��ع مباري��ات خاضها حت��ى اآلن هذا 
املوسم، وهو رقم مل تنجح أي من األندية 

األوروبية الكربى يف تحقيقه.
ويتطل��ع أوديني��زي املتع��ر لوض��ع حد 
للمس��رية املذهلة ليوفنتوس الذي سجل 
21 هدًفا عىل مستوى جميع املسابقات، 
عندم��ا يلتقيان اليوم الس��بت يف املرحلة 

الثامنة من الدوري اإليطايل.
م��درب  أليج��ري  ماس��يميليانو  وأش��اد 
يوفنتوس بفريقه خ��الل الفوز عىل يانج 
بويز الثالثاء يف دوري األبطال، لكنه حث 

فريقه أيًضا عىل مواصلة الرتكيز.
وق��ال أليج��ري “أم��ام يانج بوي��ز كان 
بإمكانن��ا تس��جيل املزيد م��ن األهداف، 
خاص��ة وأن��ه يف املباري��ات املقبلة مثل 
املباراتني أمام مانشسرت يونايتد لن تسنح 
لنا سوى فرصة أو فرصتني للتسجيل، علينا 
أن نكون أكر حس��ام مام كان عليه األمر 

أمام يانج بويز”.
وتألق يوفنتوس بش��كل الفت األس��بوع 
امل��ايض وف��از 3 � 1 ع��ىل ناب��ويل ليعزز 
موقعه يف صدارة ج��دول الرتتيب بفارق 

ست نقاط عن أقرب مالحقيه )نابويل(.
ولكن نابويل اس��تعاد توازن��ه رسيًعا وفاز 
عىل ليفربول بهدف قاتل س��جله لورينزو 

إنسيني يف الدقيقة األخرية.

وق��ال إنس��يني “اآلن علين��ا أن نتح��ىل 
بالواقعية، علين��ا أن نوّجه أنظارنا صوب 

مباراة ساسولو يوم األحد”.
وأضاف “علينا أن نواصل السري عىل نفس 
النهج يف الدوري اإليطايل ويف أوروبا، ليك 

نسعد جامهرينا”.
ويتف��وق ناب��ويل بف��ارق نقطت��ني ع��ن 
ساسولو، الذي ميتلك 13 نقطة بالتساوي 

مع فيورنتينا وإنرت ميالن.
ونج��ح إن��رت يف الف��وز ع��ىل آيندهوفن 
الهولن��دي 2 � 1، بفض��ل اله��دف الذي 

سجله القائد ماورو إيكاردي.
ويلتقي إنرت ميالن مع مضيفه سبال مساء 
األحد يف الوقت الذي يلتقي فيه روما مع 

مضيفه إمبويل يوم السبت.

مواجهـات بمتنـاول الكبـار

لورينزو إنسيني

)وكاالت(: ينشد باريس سان جرمان االنفراد 
بالرقم القيايس ألفضل انطالقة موسم يف 
تاريخ الدوري الفرنيس عندما يستضيف 

عىل ملعب بارك دي برانس ليون أحد فرق 
املقدمة يف املرحلة التاسعة.

وحقق فريق العاصمة الفرنيس العالمة 
الكاملة حتى اآلن بفوزه يف مبارياته الثامين 

منذ مطلع املوسم الحايل ليعادل رقاًم قياسيًّا 
قدمًيا مسجاًل باسم أوملبيك ليل موسم 

37-1936. أما ليون فيحتل املركز الخامس 
برصيد 14 نقطة. ويدخل الفريقان املباراة 
عىل طريف نقيض، فسان جرمان منتيش من 

فوزه الساحق عىل النجم األحمر الرصيب 6-1 
يف دوري أبطال أوروبا بفضل ثالثية لنجمه 

الربازيي املتألق نيامر، يف حني عاد ليون 
من بعيد ونجح يف قلب تخلفه صفر2- أمام 
ضيفه شاختار دانييتسك األوكراين إىل تعادل 

2-2. ويتصدر نيامر ترتيب هدايف بطولة 
فرنسا برصيد 7 أهداف يف 8 مباريات. وأشاد 

مدرب سان جرمان األملاين توماس توخل 
بنيامر بعد عرضه الرائع ضد النجم األحمر 

بقوله “إنه العب استثنايئ. لقد أعجبتني 
الجهود الذي بذلها الفريق بأكمله، لكن 

نيامر كان استثنائيًّا. تشعر بأنه جائع يف كل 
مباراة، يريد أن يكون حاساًم، أن يسرتجع 

الكرة وأن يكون يف صلب اللعب”.
ويبحث فريقا موناكو ومرسيليا اللذان نافسا 

بقوة عىل املراكز املؤهلة إىل املسابقات 
األوروبية املوسم املايض عن وضع حد 

لسلسة نتائج سيئة يف اآلونة األخرية عندما 
يستقبالن رين وكاين تواليا.

)وكاالت(: تخىش بعض فرق البوندسليجا، 
مواجهة بايرن ميونخ حاليًّا، ليس من 

بينها بوروسيا مونشنجالدباخ، الذي سّبب 
متاعب كبرية للعمالق البافاري عىل مدار 

سنوات.
ويأمل مونشنجالدباخ يف زيادة أوجاع 
حامل اللقب، عندما يحل ضيفا اليوم 

السبت عىل ملعب أليانز أرينا، مع احتامل 
أن ينجح الفريق الضيف يف تخطي بايرن 

ميونخ يف جدول الرتتيب يف حالة الفوز.
وعاىن بايرن ميونخ، الساعي لتحقيق لقب 

الدوري للمرة السابعة عىل التوايل، من 
أزمة طفيفة، بعد أن فشل يف تحقيق الفوز 

يف آخر مباراتني يف الدوري، إضافة إىل 
مباراة ثالثة يف دوري أبطال أوروبا.
وأتاح هذا التعر الفرصة لبوروسيا 

دورمتوند لتصدر الدوري األملاين برصيد 
14 نقطة، بينام ميلك العمالق البافاري 13 

نقطة مثل هريتا برلني.
وميلك بوروسيا مونشنجالدباخ 11 نقطة يف 

املركز الرابع.
وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ، 

بعد التعادل 1-1 مع ضيفه أياكس يف 
دوري أبطال أوروبا “الذين يعرفون بايرن 

جيًدا، يدركون متاًما أننا لن نقبل بهذا 
الوضع، وسنفعل كل ما يلزم للعودة إىل 

طريق االنتصارات.
وتابع “يجب أن نشمر عن سواعدنا، 

يتعني العودة إىل األمور األساسية والنهوض 
رسيعا، لتكرار ما فعلناه يف أول سبع 

مباريات من املوسم”.

“فخ” بايرنباريس “القياسي”

)وكاالت(: يلتق��ي برش��لونة مبضيف��ه 
فالنس��يا يوم األح��د يف الجولة الثامنة 
م��ن ال��دوري اإلس��باين لك��رة القدم، 
مبعنويات مرتفع��ة للغاية، وذلك بعد 
أن حق��ق الفري��ق انتص��ارًا كبريًا عىل 
توتنهام، يف دوري أبطال أوروبا بفضل 

األرجنتيني ليونيل مييس.
يف الوقت نفس��ه، يتطلع ريال مدريد 
للخروج من سلس��لة نتائجه الس��لبية 
عندما يواج��ه أالفيس الس��بت، علاًم 
بأن الفريق مل يسجل أي هدف يف آخر 
3 مباري��ات. وبع��د 3 مباريات بدون 
انتص��ار يف ال��دوري اإلس��باين، وحصد 
نقطت��ني فق��ط م��ن أص��ل 9، يالقي 
فريق برش��لونة، الذي يدربه إرنس��تو 

فالفريدي، مضيفه فالنس��يا يوم األحد 
بعد الفوز ع��ىل مضيفه توتنهام 4 � 2 
األربع��اء يف الجول��ة الثانية من دوري 

أبطال أوروبا.
وتألق مييس، الذي انتقد أداء برشلونة 
عقب التعادل 1/1 م��ع أتلتيك بيلباو 
يف الجولة املاضية، حيث سجل هدفني 

وقدم أداًء مذهاًل أمام توتنهام.
وكانت بداية فالنس��يا، صاحب املركز 
الرابع ع��رش، يف الدوري س��يئة، لكنه 
تعادل مع مانشس��رت يونايتد سلبيا يف 
دوري أبط��ال أوروب��ا الثالثاء، وحقق 
أول انتص��ار له يف ال��دوري أمام ريال 

سوسييداد يوم السبت املايض.
ولكن، س��يتعني عىل فالنس��يا إيقاف 

خطورة النجم األرجنتيني، الذي أثبت 
أن��ه م��ن الصع��ب إيقاف��ه يف مباراة 
توتنه��ام. وقال فيلي��ب كوتينيو صانع 
ألع��اب فري��ق برش��لونة: “مييس هو 
األفضل. دامئًا أقول إنه أعظم العب يف 

التاريخ، وما يفعله تجاوز الحدود”.
وبينام يبدو أن برشلونة بدأ يف الخروج 
م��ن سلس��لة النتائج الس��لبية، إال أن 
جراح ريال مدريد زادت، قبل مواجهة 
أالفيس يوم الس��بت، رغم أن الفريق 
يحت��ل املركز الثاين يف ال��دوري بفارق 

األهداف خلف برشلونة.
وخ��رس الريال أم��ام مضيفه سس��كا 
موس��كو 1 � 0 الثالثاء، ليفشل الفريق 
يف تس��جيل أي هدف للمباراة الثالثة 

ع��ىل التوايل، ك��ام أنه مل يف��ز يف آخر 
جولتني أيضا بالليجا.

ويس��عى فريق أالفيس، صاحب املركز 
السادس، إىل أن يزيد من أوجاع الريال، 
رغم أنه م��ن املنتظر أن يعود جاريث 
بيل للعب بعد ش��فائه م��ن إصابة يف 
الفخ��ذ التي أجربته ع��ىل الخروج من 
مباراة الدي��ريب أمام أتلتيكو مدريد يف 

الجولة املاضية.
ويع��اين الريال يف تس��جيل األهداف، 
بعد رحيل اله��داف التاريخي للفريق 
كريس��تيانو رونال��دو، ال��ذي انتق��ل 
ليوفنت��وس اإليطايل، وم��ع ذلك يؤمن 
املدرب جولني لوبيتيجي أن هذا األمر 

سيتغري قريًبا.

فالنسيـا يستقبـل برشلونـة... والريـال تحت األنظـار

ليونيل ميسي
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إنفينيتي QX50 الجديدة كليا تصل للشرق األوسط
اأعلن���ت �رشكة يو�ش���ف خليل املوؤيد 
واحل����رشي  الر�ش���مي  امل���وزع  واأوالده 
ل�ش���يارات اإنفينيتي يف مملكة البحرين 
تد�ش���ن اإنفينيت���ي QX50 اجلدي���دة 

بالكامل لعام 2019. 
 QX50 وت�ش���ل �ش���يارة اإنفينيتي
���ا اإل���ى �ش���االت العر�س  اجلدي���دة كليًّ
يف منطقة ال����رشق االأو�ش���ط و البحرين، 
و�ش���تتوفر للعمالء اعتباًرا من االأ�شبوع 
الق���ادم واأن ال�ش���يارة الت���ي تنتظرها 
اإنفينيت���ي  ح�ش���ور  تع���زز  االأ�ش���واق 
الرائ���د يف فئ���ة ال�ش���يارات الريا�ش���ية 
متعددة اال�شتخدامات )�شيارات الدفع 

الرباعي( ذات احلجم املتو�شط.
���ا  كليًّ اجلدي���دة   QX50 �ُش���نعت 
ال�ش���يارات  عم���الء  احتياج���ات  لتلب���ي 
املتميزين ب�شكل كامل ح�شب رغبتهم 
يف امتالك اأحدث ما اأبدعته التكنولوجيا 

يف عامل اليوم. 
وتق���دم QX50 م���ا ميكن و�ش���فه 
باأنه اأك���ر حمركات االح���رتاق الداخلي 
ابتكاًرا يف اأ�ش���واق العامل حاليًّا. ويعترب 
خ���رباء ال�ش���يارات ه���ذا املح���رك قم���ة 

حمركات االحرتاق الداخلي. 
وجنح مهند�ش���و ال�رشك���ة يف تقدمي 
ابتكار هو االأول من نوعه على م�ش���توى 

الع���امل ل�ش���الح اإنفينيت���ي متمث���اًل يف 
تقنية ن�شبة ال�شغط املتفاوت. 

ا  يق���دم حمرك VC-تريبو اأداًء قويًّ
االأ�شطوانات  ومقنًعا ملحرك �شدا�ش���ي 
والتوفري يف ا�ش���تهالك الوقود ملحرك 
االأربع اأ�شطوانات، ليتحّول عند الطلب 

وح�شب مدخالت ال�شائق. 
وم���ن خ���الل التكّيف م���ع احتياجات 
-VC ال�ش���ائق فوري���اً، يتي���ح حم���رك
تريبو لل�شائق اال�شتفادة من اأداء بقوة 
268 ح�ش���اًنا وعزم دوران 380 نيوتن 

مرت عند 4،400 دورة يف الدقيقة.
 QX50 وم���ن املتوق���ع اأن حتظ���ى
باإعجاب العمالء الذين يف�شلون املزايا 
الفريدة التي ت�شمل م�شاحة املق�شورة 
لداخلية والقوة والكفاءة يف ا�ش���تهالك 
الوق���ود والت�ش���ميم الع����رشي املمي���ز 
مب���واد عالية اجل���ودة، باالإ�ش���افة اإلى 

االأداء ال�شل�س على الطرقات.
وق���ال مدي���ر اإنفينيت���ي يف مملك���ة 
البحري���ن اأن����س عب���داهلل “مت ت�ش���ميم 
وت�ش���نيع اإنفينيت���ي QX50 اجلديدة 
بطريق���ة تكم���ل كف���اءة ال�ش���ائق و اإن 

QX50 مبنية لت�شخيم ال�شائق”.

قرشي يفوز بـ  “BMW” من “فيفا”

“الملكية للجراحين” تستضيف 
معرض األندية والجمعيات

 “يــال بنــــات” تنظــــم “أمهـــات 
فــي مقعــد القيـــادة”

قامت VIVA البحرين باالإعالن عن الرابح 
لل�ش���حب ال�ش���هري الثال���ث واالأخ���ري ب�ش���يارة 
BMW X1 اجلديدة كليًّا؛ وهو حممد قر�ش���ي 
اإل���ى جان���ب عدد م���ن الفائزين الذين ح�ش���لوا 
على جوائز نقدية اأ�شبوعية بقيمة 250 دوالًرا، 
وذل���ك �ش���من برنام���ج املكاف���اآت مل�ش���رتكي 

.VIVA Sports Club
 VIVA Sports Club خدم���ة  وتتوف���ر 
لعمالء VIVA اآجل الدفع وم�ش���بق الدفع على 
حد �شواء، ولال�شرتاك بهذه اخلدمة كل ما عليهم 
فعله هو اإر�ش���ال ر�ش���الة ن�ش���ية بكلمة “اربح” 
للرق���م 98822، حي���ث يح�ش���ل امل�ش���رتكن 
بالف���ور على ع���دة فر�ص جلم���ع النقاط لدخول 
ال�ش���حب على هذه اجلوائز املذهل���ة، من بينها 
 KIA Picanto 250 دوالًرا اأ�ش���بوعيًّا، �شيارة
 BMW ا، واجلائزة الكربى وهي �شيارة �شهريًّ

X1 املذهلة. 
وا�ش���تمر ال�شحب بن �ش���هر مار�س ويوليو 
2018، وق���دم الربنامج جمموعه من 17 جائزة 

نقدية على مدى ثالثة اأ�شهر. 
ويف ال�شحب ال�شهري الثاين، مت منح خم�شة 

فائزي���ن جوائ���ز نقدية باالإ�ش���افة اإل���ى اختيار 
 KIA الفائز زهيد جميل ال�ش���يخ للفوز ب�شيارة

Picanto احلديثة.  
اإ�ش���افة اإلى ذلك العر�س، �ش���وف �ش���يتم، 
 VIVA Sports اإط���الق عر�س جديد اآخر م���ن
Club ابت���داًء م���ن اأكتوبر هذا العام و�ش���وف 

ي�ش���تمر ملدة �شهرين. و�شي�ش���مل ذلك املزيد 
من اجلوائز النقدية حيث ميكن للعمالء الفوز ب� 
1000 دوالر كل اأ�شبوعن واأي�شا �شتتيح لهم 
الفر�ش���ة للفوز بجوائز نقدية اأ�ش���بوعية بقيمة 

250 دوالًرا حتى نهاية العام.

عق���دت الكلية امللكية للجراحن 
يف اإيرلن���دا - جامع���ة البحرين الطبية 
معر�س االأندي���ة واجلمعيات الطالبية 

يف حرم اجلامعة الواقع يف الب�شيتن.
ا  يتم تنظيم هذا املعر�س �ش���نويًّ
ويه���دف اإل���ى توفري فر����س لالأندية 
واجلمعي���ات لعر����س ن�ش���اطاتها منذ 
اأن مت اإن�ش���اوؤها بغر�س جذب اأع�ش���اء 
جدد. وبالن�ش���بة للط���الب اجلدد، يعد 

ه���ذا املعر����س التي يعت���رب من اأكرب 
الفعاليات املقامة يف اجلامعة، فر�شة 
لهم للتعرف على االأن�شطة الالمنهجية 

التي توفرها اجلامعة.  
وهذا العام، مت عر�س ن�ش���اطات 
وخط���ط اأكر م���ن 30 ن���ادي وجمعية 
)حالية وم�ش���تقبلية( للج�شم الطالبي 

املكون من اأكر من 1200 طالب.
اإ�ش���افًة اإلى املنظم���ات احلالية، 

التي تت�شمن نوادي كرة ال�شلة وكرة 
الق���دم، جمعيات الط���ب والتمري�س، 
مت ت�ش���كيل ن���واد وجمعي���ات جديدة 
مث���ل اللجنة االأوروبي���ة لطالب الطب 
وجمعية املو�ش���ة واالأزياء التي تاأمل 
اأن جت���ذب ع���دد كايف م���ن االأع�ش���اء 
ليتم اإدراجهم �ش���من الئح���ة النوادي 

واجلمعيات يف اجلامعة.

كج���زء م���ن فعاليته���ا املرتقبة “يال 
بن���ات” التي �ش���تقام يف ال� 19 من �ش���هر 
اأكتوب���ر لع���ام 2018 على حلب���ة البحرين 
م���ع  بن���ات”  “ي���ال  ا�ش���رتكت  الدولي���ة، 
�ش���نرتبوينت ورعاي���ة االأموم���ة يف تنظيم 
فعالي���ة ح�رشية بعن���وان “اأمهات يف مقعد 
القيادة”، وذلك يف جممع الواحة، وحتديًدا 
االأربع���اء  ي���وم  وذل���ك  �ش���نرتبوينت،  يف 
املواف���ق 3 اأكتوب���ر.  ومتت ا�شت�ش���افت 
اأكر من 50 �شخ�ًش���ا من بينهم 8 اأمهات 
من جمتمعات خمتلفة ويعملن يف جماالت 
متنوع���ة، باالإ�ش���افة اإل���ى ق���ادة االأفرقة 
اخلا�شة ب�شنرتبوينت والعديد من اأع�شاء 
املجتم���ع املحلي الذي يحظ���ون باحرتام، 

ميثلون خمتلف اجلمعيات.
و�ش���ارك يف النقا�شات خالل الفعالية 
باناه؛ فن���ان م�ش���تقل يف البحرين ومقدم 
برام���ج يف اإذاعة 96.5، ورن���ا علم الدين؛ 
وه���ي ممثل���ة تلفزيوني���ة لبناني���ة تعمل 
بن هولي���وود وال����رشق االأو�ش���ط، وويام 
Wo -”“  حلحل�شاين؛ كاتبة عمود يف جملة

اأم���واج  وموؤ�ش�ش���ة   en This Month
ماما����س، ومرين���ا اأمل���اظ؛ موؤ�ش�ش���ة ع�س 
الغراب البحرين وم�شممة اإبداعية، واأندرا 
ليم���ن؛ م���درب حلي���اة االأموم���ة وكاتب���ة 
“وعي منذ الوالدة”، ومارتينا الق�ش���اب؛ 
موؤ�ش�ش���ة “يال بنات”، ومونيكا ماكل�شكا؛ 
وهي مدي���ر ذو خ���ربة يف التجميل وقطاع 
الرعاية ال�شحية، ومدير امل�رشوع، ومدرب 

ور�ش���ا  ج���ودة،  واخت�شا�ش���ي  موظف���ن 
القحطاين؛ ال�شحفية ال�شابقة يف �شحيفة 

جلف ديلي نيوز وديلي تريبيون.
وت�ش���منت الفعالَي���ة جل�ش���ة بعنوان 
“بيئة العمل، وقيادة ال�ش���يارة، واالأمومة 
اجلدي���دة” التي اأ�رشفت عليه���ا الدكتورة 
اميي بوزايلو؛ املدير والرئي�س التنفيذي 
للعي���ادة. عمل���ت الدكت���ورة يف اململك���ة 
العربي���ة ال�ش���عودية مل���دة 10 �ش���نوات، 
اأم�ش���ت 7 �ش���نوات منها يف من�شب مدير 
الط���ب الفيزيائ���ي واإع���ادة التاأهي���ل يف 
التخ�ش�ش���ي احلا�شل  م�شت�ش���فى �ش���عد 
عل���ى االعتماد الثالث���ي )اللجن���ة الدولية 
امل�ش���رتكة، االعتم���اد الكن���دي ال���دويل، 
الرعاي���ة  ملعاي���ري  االأ�ش���رتايل  املجل����س 

ال�شحية الدولية(. 

وميثل املر�ش���ى البحرينين غالبية 
املر�ش���ى الذين يزورون اميي يف اململكة 
العربية ال�ش���عودية لتلق���ي العالج وترى 
الدكت���ورة اأن���ه من ال����رشوري توفري عالج 
بتقومي العمود الفقري يف مملكة البحرين.

باالإ�شافة اإلى ذلك، تواجدت اجلامعة 
امللكي���ة للبن���ات، اأحد رع���اة فعالية “يال 
بنات”، يف اجلل�شة مع جمموعة من طالبات 
اجلامع���ة وذل���ك من اأج���ل دع���م املبادرة 
والفعالي���ة. و�ش���تلعب ه���ذه ال�رشاك���ة مع 
ا يف  اجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات دوًرا مهمًّ
حتقي���ق روؤي���ة “ي���ال بن���ات” املتمثلة يف 
ال�ش���غرية  الدع���م للموؤ�ش�ش���ات  تق���دمي 
واملتو�ش���طة من خ���الل اإ����رشاك الطالبات 
وال�ش���ماح لهم باأن يكونوا ج���زًءا من هذه 

املن�شة.

طلبة جامعة البحرين ينهون تدريبهم في “بناغاز”

اأنه���ت جمموع���ة م���ن طلب���ة جامع���ة 
البحرين تدريبهم ال�ش���يفي يف �رشكة غاز 
البحرين الوطنية )بناغاز( الذي ا�ش���تمر 
ملدة �ش���هرين متوا�شلن، حيث متكنوا 
خالله من التعرف عل���ى طبيعة العمل يف 

خمتلف الدوائر واالأق�شام. 
واأع���رب الطلبة عن خال�س �ش���كرهم 
وتقديره���م لل�رشكة على اإتاحة الفر�ش���ة 

برناجمه���م  متطلب���ات  الإمت���ام  له���م 
الدرا�ش���ي وعلى ح�ش���ن التعاون من قبل 

جميع موظفي ال�رشكة.
وياأت���ي تنفيذ ه���ذا الربنامج يف ظل 
التع���اون الوثيق القائم ب���ن �رشكة غاز 
البحري���ن الوطنية وجامعة البحرين كجزء 
م���ن الت���زام ال�رشك���ة مب�ش���ئوليتها جتاه 

خدمة املجتمع.
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اأعلن���ت الفنانة هيفاء وهبي قبل اأيام اأنها �س���تح�رض يف الثالث 
والع�رضين من نوفمرب املقب���ل اإلى م�رضح دولبي يف لو�س اأجنيلي�س، 

.big apple music award حيث �ست�سارك يف فعاليات جائزة
ويف التفا�سيل، فاإن وهبي حققت اأعلى ن�سبة ت�سويت من قبل 

املتابعني يف العامل العربي، وبالتايل �ست�س���ارك يف املناف�س���ة على 
اجلائزة التي تعنى مبواقع التوا�س���ل االجتماع���ي، ومن هو الفنان 
ال���ذي يحقق ن�س���بة متابعة وا�س���تماع عالية، عل���ى اأن جتمع النقاط 
وتخرج النتيجة ويجري تتويج الفائز يف لو�س اأجنيلي�س من كل عام.

مسافات

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الأولى 
الفتت���اح املوج���ة ال�س���ابعة للفن���ون 
التطبيقي���ة تقام يف متام ال�ساد�س���ة 
والن�سف من م�ساء غًدا االأحد 7 اأكتوبر 
جولة لعدد من املدعوين من فنانني 
ورجال �س���حافة واإعالم للتعرف على 
ه���ذا ال�رصح الفن���ي املتميز ومرافقه 
للتدري���ب  قاع���ات  م���ن  املختلف���ة 
اإل���ى  اإ�س���افة  الدرا�س���ة  وبرام���ج 
م�ساريعه امل�س���تقبلية. جدير بالذكر 
اأن املوج���ة ال�س���ابعة” مدر�س���ة فنية 
تخ�س�س درو�سه التدريبية يف جميع 
فن���ون الأداء ع���ر نخبة خمت���ارة من 
املدربني الذي���ن يعملون يف جمالت 
كامل����رضح  باأنواعه���ا  االأداء  فن���ون 
والتلفزي���ون والرق����س والغن���اء من 
اململكة املتحدة واإيطاليا والبحرين.

تقام جمي���ع التدريبات يف م�س���احات 
خمتلفة منا�س���بة جلمي���ع الفنون وقد 

مت تهيئته���ا ملثل ه���ذه الأجواء التي 
تعك����س مدى جدي���ة القائمني عليها 
الفن���ون  ممار�س���ة  عل���ى  للت�س���جيع 
يف  تتوف���ر  حي���ث  عالي���ة.  بحرفي���ة 
املدر�س���ة جمي���ع الربام���ج التعليمية 
والتدريبية من خمتلف التخ�س�س���ات 
منه���ا االأ�س���بوعية واليومي���ة وبرامج 

املع�سكرات املو�سمية.
توؤمن “املوجة ال�س���ابعة” باأهمية 

الوثيق بالثقافة  الفنون وارتباطه���ا 
العربي���ة الغني���ة ب���االآداب والفن���ون 
والعلوم، وت�س���تلهم من هذه الثقافة 
ث���راء  رغب���ة املبدع���ني يف م�س���اركة 
ه���ذه الثقافة م���ع جميع احل�س���ارات 
“املوج���ة  ت�س���عى  حي���ث  املختلف���ة 
ال�س���ابعة” ملد اجل����رض االإبداعية بني 
تاريخ البحرين وغريها من الثقافات 

ال�رضقية والغربية.

مهرجان خالد بن حمد للمسرح ميدان للتفوق الشبابي في الفن

نادي المحرق قدم أول العروض “الوكر”
اأكد مدير اإدارة املراكز ال�س���بابية بوزارة �سئون 
ال�س���باب والريا�س���ة نوار املطوع اأن مهرجان جائزة 
خال���د بن حم���د للم����رصح ال�س���بابي للأندي���ة الوطنية 
واملراك���ز ال�س���بابية ول���ذوي العزمية اأ�س���بح ميدانا 
للتفوق ال�س���بابي يف جمال امل����رضح وفنونه، اإذ باتت 
ه���ذه اجلائ���زة املتمي���زة بف�س���ل الرعاي���ة والدع���م 
والهتم���ام من قب���ل النائ���ب الأول لرئي�س املجل�س 
االأعلى لل�سباب والريا�س���ة رئي�س االحتاد البحريني 
لألع���اب الق���وى الرئي�س الفخري للحت���اد البحريني 
لريا�س���ة ذوي العزمية �س���مو ال�س���يخ خالد بن حمد 
اآل خليفة. واأ�س���ار املط���وع اأن مهرجان خالد بن حمد 
ا الكت�ساف القدرات  للم�رضح ال�سبابي �سار مكاًنا مهمًّ
ال�س���بابية ومنحه���م املجال لإطلق ملك���ة اإبداعاتهم 
والتعب���ر ع���ن اآرائه���م واأفكارهم على �س���ورة ن�س 
م�رضح���ي متثيلي. وق���ال: “اإننا ن���رى يف االأفكار التي 
يقدمها �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة ومبادراته 
جتاه ال�س���باب البحريني ب�سورة عامة وجتاه منت�سبي 
امل����رصح مرتكزا لنطلقة حقيقية نح���و بناء النموذج 
االأمث���ل يف امل�رضح ال�س���بابي على م�س���توى املنطقة 
نظرا للم�ساحة الوا�سعة التي متنحها مبادرات �سموه 
لل�س���باب من اأجل اإط���لق العن���ان لأفكارهم وتهيئة 
الأجواء املثالية اأمامهم لتج�س���يدها يف قالب م�رصحي 
تكون جمي���ع عنا�رض امل�رضح حا�رضة فيها وقادرة على 
اإي�سال الفكرة ب�سورة �سل�سلة وبن�س م�رضحي مثايل 
من كافة النواحي”. واأ�س���اف :”اإن املتتبع مل�س���رية 
جائزة خالد بن حمد للم�رصح ال�س���بابي منذ انطلقتها 
يف الن�س���خة الأولى وو�سولً اإلى الن�سخة الرابعة منها 
يدرك متاًما حجم التطور الذي منحته اجلائزة لل�سباب 
البحريني واأعطته القدرة الوا�سح على اإنتاج م�رصحية 
احرتافي���ة يف كام���ل عنا�رصها من خ���لل تقدمي ن�س 
م�رضح���ي هادف ومتثيل رائع وديكور مثايل واإ�س���اءة 
م�س���توحاة واإخراج متمي���زة الأمر ال���ذي يوؤكد اأهمية 
اجلائزة و�سالمة قيمها ور�سالتها واأهدافها النبيلة”.

إبراز المهرجان
واأ�س���ار اإل���ى اإنن���ا يف وزارة �س���ئون ال�س���باب 
والريا�سة برئا�س���ة وزير �سئون ال�سباب والريا�سة 

ه�س���ام اجلودر حر�س���نا عل���ى اإبراز جائ���زة خالد بن 
حمد للم�رصح ال�سبابي ب�س���ورة زاهية وحر�سنا على 
توف���ر خمتلف اأ�س���كال الدع���م وامل�س���اندة لكافة 
الف���رق امل�رضحية امل�س���اركة فيها، وذل���ك انطالًقا 
من الرغبة ال�س���ادقة لإعلء �ساأن ال�سباب البحريني 
بالإ�س���افة اإلى اأن وزارة �س���ئون ال�سباب والريا�سة 

باتت تويل امل�رضح ال�س���بابي اهتماًما بالًغا باعتباره 
اإحدى املجالت التنموية التي يبدع ال�سباب فيها.

 وختم املطوع حديثه قائلً: “نحيي جميع الفرق 
امل�س���اركة يف املهرجان الت���ي كانت جميعها فائزة 
به���ذا العر�س ال�س���بابي الفني امل�رصحي و�س���اهمت 
كله���ا يف تقدمي م�رضحي���ات متمي���زة تواجدت فيها 

جمي���ع عنا�رض الف���ن امل�رضحي و�س���اهموا يف معاجلة 
العديد من الق�سايا التي مير بها املجتمع البحريني 

ب�سورة هادفة”.

 نادي المحرق يفتتح العروض
قدم نادي املح���رق اأول العرو����س املهرجان، 

يف م�رضحية قدمت بعنوان “الوكر” للمخرج ال�س���اب 
ح�سن فلمرزي.

وتك���ون طاق���م عم���ل م�رصحي���ة ن���ادي املحرق 
كالآتي: ح�س���ن فلمرزي )تاألي���ف واإخراج(، عبداهلل 
�س���ويد )اإ�رصاف عام(، حممد العايل )م�ساعد خمرج(، 
�س���ديقة الأن�س���اري )مكي���اج وملب����س(، عب���داهلل 
البكري )اإ�ساءة وديكور(، يو�سف قازاين )التاأليف 
املو�سيقي(، عبدالرحمن عادل )ت�سميم البو�سرت(، 
حمد مفتاح )ت�س���غيل املوؤث���رات(، حممد العطاوي 
)ر�س���م العناوي���ن(، رائد بح���ر )املن�س���ق الإداري(، 
�سالح عرفة )ت�سميم ال�ستعرا�س(، حممد اخلياط 
)مدير الإنت���اج(، وفريق الإنت���اج يتكون من:طارق 
ح�سن، حمد بهلول، يو�سف العمادي، متثيل: اإميان 
قمر، علي قاروين، اأحمد ر�سيد، اأحمد الفردان، فوز 
جناح���ي وعبدالرحمن ن�س���ال العط���اوي. املجاميع: 
�س���الح عرفة، حمد العابد، عب���داهلل فلمرزي، علي 
املطاوع���ة، حممد خليفة، حممد عوكل، �س���هد بحر، 

رحمة �سويطر وح�سني عيد.
واأقيم���ت الندوة التعقيبي���ة للعر�س امل�رضحي 
لنادي املحرق بعد انتهاء العمل، و�سهد العديد من 

املداخلت من قبل احل�سور.

 الشطي يشهد أول العروض
�س���هد الأ�س���تاذ الكويتي عثمان ال�سطي اأولى 
العرو����س يف مهرجان جائزة خالد ب���ن حمد للم�رصح 
ال�سبابي. وتابع ال�س���طي العر�س الأول الذي قدمه 

نادي املحرق يف م�رصحية )الوكر(.
و�سهدت �سالة النهام مبركز املحرق ال�سبابي 
النموذجي ح�س���وًرا لفًتا من قب���ل خمتلف الفئات 

ال�سبابية ملتابعة اأول العرو�س.
وكان ال�س���طي ق���د �س���ارك يف تقدمي ور�س���ة 
اأقيمت قبل املهرجان �سمن الفعاليات امل�ساحبة، 

وذلك حتت عنوان دورة اأ�رضار الكاتب امل�رضحي.

    BUZZ      
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الموجة السابعة تحتفل بذكرى مرور عام على االفتتاح
جولة في أركان المدرسة الفنية لعدد من المدعوين...

• “البالد” مع �ساحبة املوجة ال�سابعة للفنون ليزيل اجل�سي	

• جانب من االأن�سطة	

اأ�سامة املاجد
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السعوديـة تكّرم الفنـان القـديـر مزعـل فـرحـان
كّرم �شالون الريا�س للثقافة والفنون الفنان 
القدي����ر مزع����ل فرح����ان مبنا�ش����بة ح�ش����ول اأغنيته 
الوطني����ة اجلدي����دة “لالأمام ي����ا وطن” على ن�ش����بة 
م�ش����اهدة عالية يف موقع “اليوتيوب” التي بثها يف 

“اليوم الوطني 88”.
وعن هذه املنا�شبة قال، الفنان مزعل فرحان، 
اجلمي����ل اأن يحتف����ي بك زم����الء املهن����ة والقائمون 
على ال�ش����الون، واأكد اأنه م�شتمر يف تقدمي االأغنية 
الوطني����ة؛ الأن����ه ي����رى اأن من واجب الفن����ان تقدمي 

الوطن قبل كل �شيء.
وعن ح�شد اأغنية “لالأمام يا وطن” ن�شبة كبرية 
من امل�شاهدة متفوًقا على زمالئه، قال: اأنا وزمالئي 
هدفنا االأ�شا�ش����ي هو نقل �ش����ورة مبا�رشة من خالل 
االأغنية، عن حمبة ال�ش����عب ال�شعودي للوطن. وهذا 
التف����وق مبني على اأن االأعمال الوطنية تاأخذ مرحلة 

وجدانية وذكرى طيبة للمجتمع ال�شعودي.

أحداث

اهتم مبتابعة مر�شك بدالً من اللهو.
 

تتقدم يف العمل بخطوات ملحوظة.
 

اخرج يف نزهة مع االأهل هذا اليوم.

رّكز يف تطوير نف�شك و�شخ�شيتك.

توق���ف ع���ن الت�ش���حية م���ن اأج���ل من 
حولك.

ال تريد منهم �شوى الن�شيحة املفيدة.

ابتعد قدر امل�شتطاع عن اللحوم.

�شحتك اأهم من اأن تبحث عن اجلمال.

تنال اإعجاب املحيطني بك كثرًيا.

ال تقّرر قبل اأن تتاأكد من النجاح.

اهرب من امل�ش���اكل التي حتيط بك يف 
العمل. 

حاول جتّنب االنفعال يف حميط للعمل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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 1787

ال��ق��ائ��د ال��ع��ث��م��اين 
ح�����������ش�����ن ب����ا�����ش����ا 
اجل����زائ����ريل ي��غ��ادر 
م�������رش ب���ع���د ف�����ش��ل��ه 
على  ال��ق�����ش��اء  يف 

املماليك.

 1927
فيلم  اأول  ع��ر���س 
ن��اط��ق يف ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة، وب��داي��ة 
ع���������رش ال�����ش��ي��ن��م��ا 

الناطقة.

1973
اأكتوبر  حرب  ن�شوب 
ال�������ش���ه���رية ع��ن��دم��ا 
ق����ام����ت ال����ق����وات 
قناة  بعبور  امل�رشية 
والقوات  ال�شوي�س 
اآلون  خلط  ال�شورية 

يف اجلوالن. 

 1979
بول�س  يوحنا  البابا 
ال����ث����اين ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
االأبي�س  البيت  يف 
ب��اب��ا  اأول  ل��ي��ك��ون 

ي�شتقبل فيه.

1981
اغ���ت���ي���ال ال��رئ��ي�����س 
اأن��ور  حممد  امل�رشي 
ال�شادات يف العر�س 
ال�شنوي  الع�شكري 
ت��ق��ي��م��ه م�رش  ال����ذي 
مبنا�شبة ذكرى حرب 
اأكتوبر، نفذ العملية 
خ��ال��د االإ���ش��الم��ب��ويل 
اأع��دم يف وقت  الذي 

الحق.

غريــب عــوض يتـرجــم كتــاب “أن تــرى... 
مخرجون من المسـرح البلولنـدي”

“كانـو الثقافـي” ينظـم محاضـرة بعنـوان 
“الجنيـزا .. تاريـخ اليهـود الحقيقـي”

“العظماء السبعة” من أميركا إلى الرياض

اأ�ش���در م�رشح ال�ش���واري كتاب 
بعن���وان “اأن ت���رى... خمرج���ون من 
اإع���داد  م���ن  البلولن���دي”  امل����رشح 
وترجمة غريب عو�س ومت تد�ش���ينه 
امل�رشح���ي  ال�ش���واري  مهرج���ان  يف 
ال���دويل لل�ش���باب الث���اين ع�رش الذي 
اختتم���ت فعالياته قبل اأيام. يتناول 
املخرج���ني  م���ن   10 اأعم���ال  الكت���اب 
امل�رشحيني البولنديني وغنى عن القول 
اإن اأعم���ال ه���وؤالء املخرج���ني ال ت�ش���مل 
كل عامل امل�رشح يف بولندا �ش���يكون من 
الي�ش���ري على املرء اأن يق���دم 10 اأو 20 
اآخرين م���ن املخرج���ني. اإذن ملاذا وقع 
االختيار على هوؤالء املخرجني فقط؟ مل 
يكن مق�شدنا اأن مندح بع�س املخرجني 
ونهمل اآخرين، اإمنا نحن اعتقدنا اأن هذا 
العدد ال�شحري يجب اأن يت�شمن اأولئك 
املخرجني الذين يلعبون دورا رياديا يف 
امل�رشح البولندي الي���وم، والذين اعطوا 

امل�رشح البولندي �ش���كله الذي هو عليه 
االآن. وم���ن ب���ني ه���وؤالء الع����رشة الراحل 
كونراد �شفينار�ش���كي ال���ذي توفى يف 
حادث حتك���م طائرة، اإال اأن �شخ�ش���يته 
قد طبع���ت باإحكام يف امل����رشح املعا�رش 
حتى ب���ات من املتع���ذر اعتب���ار اأعمالة 

�ش���يئا من املا�ش���ي وجزءا من التاريخ، 
حت���ى التاريخ احلديث وعل���ى اأية حال، 
فاأعمال���ه االأخ���رية االأكرث روع���ة ال تزال 
المعة بتاألقها الكامل على خ�شبة امل�رشح 

البلولندي.

نظ���م مرك���ز عب���د الرحم���ن كان���و 
املواف���ق  الثالث���اء  ي���وم  يف  الثق���ايف 
18�ش���بتمربحما�رشة بعن���وان” اجلنيزا.. 
تاريخ اليهود احلقيق���ي” ملنال عمارة 

واأدار احلوار عبدالعزيز �شويلح.
وق���د ا�ش���تهلت املحا����رشة ب����رشح 
مفه���وم اجلني���زا وهي ا�ش���م لع���دد من 
الوثائ���ق التي متيط اللث���ام عن تاريخ 
جمموع���ات يهودية وخمططاتها و قد ال 
يعلم بوجودها الكثري والعمر الزمني لها 
من ال�شابع ميالدي وحتى القرن التا�شع 
ع�رش ميالدي.  وقد �رشدت الدكتورة عدد 
م���ن املخطط���ات الت���ي نفذه���ا وخطط 
لها اليهود على مر ال�ش���نني واأ�ش���ارت 
ملخط���ط يهودي لتفتيت العامل العربي 
تق�ش���ي على الع���امل االإ�ش���المي وتبعه 
منظم���ة “تيفوني���م” اليهودي���ة الت���ي 

ن�رشت اأول وثيق���ة تعني بتفتيت العامل 
االإ�شالمي.

لالأح���داث  �رشحه���ا  تابع���ت  وق���د 
اليهودية واملخططات املت�شل�شلة على 
مدى االأعوام ال�ش���ابقة لت�شل اإلى العام 
2011 ميالدي الذي مت فيه تفجري برج 
التجارة العاملي يف اأمريكا وتبعه ظهور 
كتاب يو�ش���ح اأه���داف اليهود يف ذلك.  

لت�شنيف  الدكتورة تو�شيحها  وتابعت 
وثائق اجلنيزا وحمتوياتها وقد و�شحت 
الدكتورة �ش���لت الربط بني اليهود يف 
العامل العربي ويف مملكة البحرين حيث 
تواج���د جمموعات يهودي���ة تواجدت يف 
املنام���ة قادمة من الب�رشة وتركيا وكان 
اأ�ش���هرهم ن�ش���يم اليه���ودي واأم ج���ان 

القابلة ومو�شي.

ك�ش���ف الفن���ان ح�ش���ن البالم عن 
تلقي���ه دع���وة لتق���دمي جمموع���ة من 
عرو�س م�رشحيته “العظماء ال�ش���بعة” 
يف الريا����س خ���الل الف���رتة املقبلة، 
موؤكدا اأن���ه اأبدى موافقت���ه على تلك 

الدعوة.
ويتواج���د البالم حاليا مبعية عدد 
م���ن اأبط���ال امل�رشحي���ة يف الوالي���ات 
زه���رة  منه���م  االأمريكي���ة  املتح���دة 
عرف���ات، عبدالعزي���ز الن�ش���ار، حممد 
حي���ث  الب���در،  وعب���داهلل  رم�ش���ان، 
يق�ش���ون اج���ازة خا�ش���ة بعد مو�ش���م 

طوي���ل ناجح ومرهق معا ويحر�ش���ون 
على توثيق رحلتهم من خالل ال�شور 
على موقع “اإن�ش���تغرام”، حيث قاموا 

اإلى جانب زي���ارة املرافق الرتفيهية 
العرو����س  بح�ش���ور  وال�ش���ياحية 
وفيغا����س  هولي���وود  يف  امل�رشحي���ة 

وغريهما.
م�رشحي���ة  بطول���ة  يف  وي�ش���ارك 
“العظم���اء ال�ش���بعة” فنان���ون اآخرون 
منه���م اأحمد العون���ان، فه���د البناي، 
وت�ش���لط  وغريه���م،  عا�ش���ور  حمم���د 
الق�ش���ايا  عل���ى  ال�ش���وء  امل�رشحي���ة 
االجتماعية التي تهم املواطن، ويتم 
طرحها ب�ش���كل كوميدي راق من دون 

ابتذال اأو تهريج.

• غريب عو�س	

 اأ�سامة املاجد

• ح�شن البالم	

بوشنــاقـي ينضـم إلـى مجلــس أمنــاء 
المتحــف الوطنــي بسلطنــة ُعمــان

ان�شم منري بو�شناقي م�شت�شار 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار 
اإل���ى  العامل���ي  ال���رتاث  ل�ش���وؤون 
جمل����س اأمن���اء املتح���ف الوطن���ي 
ب�ش���لطنة ُعم���ان، وذلك منت�ش���ف 
�شهر �ش���بتمرب املا�ش���ي وت�شتمر 
ع�ش���ويته يف املجل�س مل���دة اأربع 

�شنوات قادمة. 
وي�ش���م جمل�س اأمن���اء املتحف 
ال���رتاث  وزي���ر  بُعم���ان  الوطن���ي 
كرئي����س  بال�ش���لطنة  والثقاف���ة 
ال�ش���مو هيثم  للمجل����س �ش���احب 
وزي���رة  �ش���عيد،  اآل  ط���ارق  ب���ن 
الرتبي���ة والتعليم كنائبة للرئي�س 
ال�ش���يبانية،  اأحم���د  بن���ت  مديح���ة 
جمموع���ة  اإل���ى  اإ�ش���افة  ه���ذا 
اأع�ش���اء ه���م مع���ايل ال�ش���يد ب���در 
ب���ن حم���د البو�ش���عيدي اأمني عام 
وزارة اخلارجي���ة، ه���الل ب���ن علي 
الهن���اين اأمني ع���ام جمل�س البحث 
العلم���ي، رئي����س هيئ���ة الوثائ���ق 
واملحفوظ���ات الوطني���ة حم���د بن 
حمم���د ال�ش���وياين والربوفي�ش���ور 
بيرتوف�ش���كي مدير عام  ميخائيل 
االأرميتاج مبدينة �ش���انت  متح���ف 

بيطر�شربوغ برو�شيا. 

من���ري  الدكت���ور  اأن  يذك���ر 
بو�شناقي قد �شغل من�شب املدير 
لقطاع الرتاث الثقايف يف اليون�شكو 
م���ا ب���ني 1990م - 2000م، ث���م 
مدي���را ملركز ال���رتاث العاملي ما 
ب���ني 1998م - 2000م، ونائب���ا 
للمدير العام لليوني�ش���كو ما بني 

2000م – 2006م. 
’’للمركز الدويل  ومديرا عام���اً 
املمتل���كات  و�ش���ون  لدرا�ش���ة 
الثقافية و ترميمها‘‘ )اإيكروم( ما 
ب���ني 2006م – 2011م. كما عمل 
مدي���راً للمرك���ز االإقليم���ي العربي 

لل���رتاث العامل���ي باملنامة ما بني 
2012م و2016م. واعتب���ارا م���ن 
م�شت�ش���اراً  ع���نّي  2012م،  يناي���ر 

خا�شا للمدير العام لالإيكروم. 
الوطن���ي  املتح���ف  وكان 
ب�ش���لطنة ُعم���ان قد افتت���ح العام 
2015م بالعا�ش���مة م�شقط، حيث 
ي�ش���م املتح���ف عرو�ش���اً متحفية 
موزع���ة على 14 قاعة لي�ش���م بني 
اأروقت���ه اأك���رث م���ن 5000 قطع���ة 
اأثرية تو�ش���ح تاريخ �شلطنة عمان 
وثقافته���ا  احل�ش���اري  وتراثه���ا 

العريقة.

• بو�شناقي	



www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3644 
السبت 
6 أكتوبر  2018 
26 محرم 1440
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طفلة حتطم الرقم العاملي يف الغط�س

اإنقاذ رجل ي�سجن نف�سه يف كوخ منذ 40 عاما

“يوتيوب” على  املاليني  الطيبني” جتذب  “اأر�س 

جنح���ت الطفلة امل�رية رمي اأ����رف وفريقها، اأم�س اجلمعة، يف حتطيم الرقم العاملي امل�س���جل يف 
مو�س���وعة غيني�س لأطول غط�س���ة حتت املاء، بلغت 55 �ساعة. وغط�ست رمي، الأربعاء املا�سي، يف متام 
ال� 9 �س���باحا بتوقيت م�ر يف �س���قالة مارينا )الوطنية( ب�رم ال�س���يخ، على عمق 6 اأمتار ون�سف املرت. 
وكانت رمي )14 عاما( تهدف اإلى ق�س���اء مدة 55 �س���اعة حتت �س���طح البحر، وهي املدة التي ق�س���تها 
بالفعل، بح�س���ب املن�س���ورات على �سفحتها على في�سبوك. وكانت الأ�س���رتالية كري�ست�سن كويل )38 

عاما( �سجلت رقما قيا�سيا مبو�سوعة غيني�س لأطول غط�سة حتت املاء، بلغت 51 �ساعة و25 دقيقة.

ا�س���تطاع موظفون حكوميون يف بريطانيا اكت�س���اف رجل على قيد احلياة، بعد اأن اأم�س���ى 40 عاما 
حمبو�سا يف كوخ �سغري، مبدين اعتقادهم اأنه كان �سحية لعملية “عبودية حديثة”.

ومل تك�سف ال�سلطات الربيطانية عن هوية الرجل الذي اأم�سى اأربعة عقود من عمره يف كوخ �سغري، 
لكنها ك�س���فت اأن الكوخ اأو املخزن تبلغ م�ساحته �س���تة اأقدام يف �ستة اأقدام، اأي اأن طوله يبلغ 1.8 مرت 
وعر�سه كذلك. اأما الرجل الذي مت اإنقاذه منه، فيبلغ من العمر 58 عاما، اأي اأنه بداأ عزلته يف داخل ذلك 
الكوخ عندما بلغ �س���ن ال� 18. وعرثت ال�س���لطات على الرجل داخل كوخه الأخ�ر ال�سغري الواقع يف بلدة 
“كارلي�س���ل” القريبة من مدينة “كامبرييا” �س���مال غربي اإجنلرتا، وبداأ املحققون على الفور تق�س���ي 
املعلومات عن الواقعة، فيما مت نقل الرجل فورا الى عيادة متخ�س�سة؛ من اأجل تلقي امل�ساعدة الطبية 
الالزمة على امل�ستوى البدين والنف�سي على حد �سواء. وقالت �سحيفة “اإيفننج �ستاندرد” يف تقرير اإن 
ال�رطة اعتقلت رجال يبلغ من العمر 79 عاما، وُي�س���تبه يف اأنه قام بعملية ال�س���تعباد للرجل الآخر البالغ 

من العمر 58 عاما طوال العقود الأربعة املا�سية.

“اأر�س  اأغ�������اين  جن���ح���ت 
كلية  ل����ك����ورال  الطيبني” 
امل��و���س��ي��ق��ى وال�����درام�����ا يف 
ماليني  ج���ذب  يف  ال�����س��ودان، 
“يوتيوب”  على  امل�ساهدات 
وال���رتاث  الفلكلور  لع�ساق 
ال�سوداين.وانت�رت  الغنائي 

م�ساهد  على  ركزت  املو�سيقى،  كلية  لفرقة  �سودانية  اأغان  موؤخرا  “يوتيوب”  يف 
�ستى لل�سودان املعا�ر، تربز جوانب من التنمية والرتاث ال�سوداين، عرب مو�سيقى 
اأطلق على  الطيبني، كما  اأر�س  تراث  ولبا�س ورق�سات من عمق  �سودانية خا�سة، 

الت�سجيالت.
اأحد الفيديوهات، فيما انت�رت تعليقات ت�سيد  3 ماليني ون�سف  و�ساهد نحو 
غري  وحركة  ت�سوير  بتقنيات  ومعا�ر،  لفت  ب�سكل  ال�سودان  اأخ��رج  الذي  بالعمل 
م�سبوقني. وركز خمرج العمل، على م�ساهد من نهر النيل، وعلى الزراعة واحل�ساد، 
وكذا م�ساهد مل�سانع �سودانية خمتلفة، من خالل ا�ستغالل فريق العمل املكون من 
اأع�ساء كلية املو�سيقى، ذكورا واإناثا لإظهار م�ساهد من بلد اعترب اأكرب �سلة غذائية 
اأنواعه،  يف العامل. وتنوعت اللقطات التي ركزت على عموم الرتاث ال�سوداين بكل 
ال�سوداين  الكرم  يحمل  النوبة،  اأر�س  من  عميق  وتراث  مو�سيقية،  باآلت  واملفعم 

الفريد.
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كان���ت ال�س���يدة الأول���ى يف الوليات املتح���دة، ميالنيا ترام���ب، يف نزهة اإل���ى اإحدى حدائق 
احليوان يف العا�سمة الكينية، نريوبي، عندما تعر�ست حلركة مباغتة من فيل �سغري، كاد يوؤدي 
اإلى �س���قوطها. ووفق اللقطات، التي ن�رتها “�س���كاي نيوز”، اأم�س اجلمعة، كانت الأمور ت�س���ري 
على ما يرام يف احلديقة، حيث كانت ال�س���يدة الأولى يف اأمريكا ت�س���قي فيال �سغريا والبت�سامة 
تعلو وجهها، و�س���ط مرافقيها وم�ساعديها. وفجاأة، اندفع فيل �سغري نحو ميالنيا التي فوجئت 
بحركت���ه، للرتاج���ع خطوات اإلى الوراء، اإل���ى اأن تدخل اأحد عنا�ر اخلدمة ال�رية لي�س���اعدها على 
تخطي املوقف وحفظ توازنها. وبداأت ال�س���يدة الأولى يف الوليات املتحدة يف الأول من اأكتوبر 

اجلاري، جولة على اأربع دول يف القارة الإفريقية هي: كينيا، وغانا ومالوي، وكينيا، وم�ر.

اأزيــاء علــى رمــال ال�سـاطــئ

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح�سن بوجه عام، 
ولكنه حار مع بع�س ال�س���حب 

اأحيانا خالل  النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها �س���مالية �رقية اإلى �رقية 
من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتف���اع امل���وج من ق���دم اإلى 3 اأق���دام. درجة 
احل���رارة العظمى 39 م وال�س���غرى 27 م. الرطوبة 

الن�سبية العظمى 80 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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مواقيت 
الصالة

عراقيـة اإيزيديـة وطبيـب كونغولـي يفـوزان بنوبـل لل�سـالم
ف���ازت النا�س���طة الإيزيدي���ة العراقية 
نادية م���راد، والطبيب الكونغ���ويل دني�س 
موكويغ���ي بجائ���زة نوب���ل لل�س���الم للع���ام 
2018، اأم����س اجلمعةح جلهودهما يف وقف 

العنف اجلن�سي ك�سالح يف احلرب.
وقال���ت جلن���ة نوب���ل الرنويجي���ة، يف 
اإعالنها، اإن ديني�س موكويغي ونادية مراد 
“لهما اإ�سهام حا�سم يف تركيز النتباه على 

جرائم احلرب من هذا النوع ومكافحتها”.
ويف م�س���وغات قرارها، اأ�سافت اللجنة 

الت���ي متنح اجلائزة “ديني�س موكويغي هو 
يد امل�ساعدة الذي كر�س حياته للدفاع عن 
هوؤلء ال�س���حايا. نادية مراد هي ال�س���اهدة 
التي تبل���غ عن التج���اوزات الت���ي ارتكبت 
�سدها و�س���د غريها”. واأكدت جلنة جائزة 
نوب���ل اأن فوز م���راد يهدف للدع���وة لعدم 
يف  ك�س���الح  الن�س���اء  اغت�س���اب  ا�س���تخدام 
احلرب، وحلماية املراأة خالل فرتات ال�راع. 
ونادي���ة م���راد )25 عاما( نا�س���طة حقوقية 
جنت من ال�ستعباد اجلن�سي على يد تنظيم 

داع����س يف العراق، حيث كانت من بني نحو 
3 اآلف فتاة وامراأة اإيزيدية تعر�ست لالأ�ر 
والغت�س���اب عل���ى ي���د م�س���لحي داع�س يف 
املو�س���ل العام 2014.  ومتكنت مراد من 
الفرار بعد 3 اأ�س���هر، واختارت احلديث عن 
جتاربه���ا. واختارته���ا الأم���م املتح���دة اأول 
�س���فرية للنوايا احل�س���نة لكرامة الناجيات 
من الإجتار بالب�ر، وهي يف �سن 23. وتدافع 
نادية مراد عن الأقلية الإيزيدية يف العراق، 

والالجئني، وحقوق املراأة عموما.

“د”  اأ�سطورة فيتامني 
جمرد خرافة

ل�س يبتلع خامت اأملا�س 
بـ 40 األف دوالر

ال�سجن 6 اأ�سهر نافذة 
لرجل �سفع امراأة

ك�س���ف حتليل جديد اأن تناول فيتامني 
)د( ق���د ل يح�س���ن كثاف���ة العظ���ام اأو مينع 
الك�س���ور وال�س���قوط لدى البالغني، ح�س���ب 
تقري���ر ن�رت���ه دوري���ة “لن�س���ت” لأمرا����س 
ال�س���كري والغ���دد ال�س���ماء. وذك���ر التقرير 
اأن���ه بعد جمع بيانات من 81 جتربة اكت�س���ف 
الباحث���ون اأن تن���اول الفيتام���ني مل يحق���ق 
فائ���دة للعظام.وقال���ت الطبيب���ة األي�س���ون 
اأفيني���ل، م���ن جامع���ة اأبردي���ن الربيطانية، 
التي �س���اركت يف الدرا�س���ة “تظه���ر نتائجنا 
اأن���ه ل يوج���د �س���بب كاف يدع���و البالغ���ني 
لتن���اول مكمالت فيتام���ني )د( للوقاية من 
الك�س���ور با�ستثناء الأ�سخا�س يف املجموعات 
املعر�س���ة خلطر كبري مثل اأولئ���ك الذين ل 

يتعر�سون لأ�سعة ال�سم�س”.

األقت ال�رطة الرتكية القب�س على �س���ائح 
اأيرلندي قام ب�رقة خامت اأملا�س وابتلعه، وبثت 
ال�رطة مقطع فيديو لل�رق���ة وملحاولت اإخراج 
اخلامت امل����روق. ومت القب�س على اإيان كامبل، 
ال���ذي كان يق�س���ي عطلة يف مقاطع���ة موغال يف 
جنوب غرب تركيا، ي���وم اخلمي�س، بعد اأن ابتلع 
اخل���امت الذي تبلغ قيمته 40 األف دولر يف متجر 
جموهرات. ونقل ال�س���ائح، البال���غ من العمر 54 
عاما، اإلى اإحدى امل�ست�سفيات من جانب ال�رطة؛ 
من اأجل اإخ���راج اخلامت “بالو�س���ائل الطبيعية”. 
ومل يع���رتف كامب���ل، اإل بعد م�س���اهدته ملقطع 
فيديو، مت ت�س���ويره بوا�س���طة كامريا املراقبة، 

والذي يوثق عملية ال�رقة التي قام بها.

اأ�س���درت حمكمة فرن�س���ية قرارا بال�سجن 
ملدة �سنة بينها 6 اأ�سهر مع وقف التنفيذ بحق 
رجل �س���فع �سابة نهاية يوليو يف ال�سارع و�سط 
باري�س و�س���ورته كامريات املراقبة. و�سيبقى 
الرج���ل البال���غ من العمر 25 عام���ا املوقوف يف 
الأ�س���ا�س، يف ال�س���جن. واأم���رت حمكم���ة اجلنح 
اأي�سا بلزوم خ�سوعه لعالج ومنعه من الت�سال 
بال�س���حية مع دف���ع األفي يورو له���ا كتعوي�س 
عل���ى الأذى املعنوي. وينبغي له ح�س���ور دورة 
تدريبي���ة للتوعية حول اأعم���ال العنف الزوجي 

واأعمال العنف جتاه اجلن�س الآخر.

• �سائحة تنظر اإلى املظليني من برج على ارتفاع 300 مرت يف كوال ملبور، ماليزيا )اأ ف ب(	

عار�سات اأزياء يقدمن ت�ساميم اإبداعية لالأملاين كارل لغرفيلد كجزء من عر�س جمموعة 
الأزي���اء اجلاهزة للن�س���اء “ربيع-�س���يف 2019” لدار “�س���انيل” على ال�س���اطئ يف “اأ�س���بوع 

املو�سة” يف باري�س )رويرتز(

فيل يباغت �سيدة 
الواليات املتحدة
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