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بناء 67 وحدة �سكنية بالبحري

فت���ح جمل����س �ملناق�س���ات و�ملز�ي���د�ت 
�أم����س يف جل�ست���ه �الأ�سبوعي���ة 37 مناق�س���ة 
ومز�يدة، عام���ة وحمدودة، تابعة �إلى 11 جهة 
حكومية. و�أظهرت �أح���دث بيانات ن�رصت على 
موق���ع �ملجل����س �أن �أب���رز �ملناق�س���ات تعود 
ل���وز�رة �الإ�س���كان، وتتعل���ق باأعم���ال بناء 67 
 )VM3 / VT3 F( وح���دة �سكنية من ن���وع

مبوق���ع 230 يف جمم���ع 937 مبنطقة 
�لبحري.

عقوبات اأمريكية جديدة على “حزب اهلل”
اأقرتها جلنة العالقات اخلارجية بالكونغر�س

جلن���ة  م���ررت  وكاالت:   – و��سنط���ن 
�لن���و�ب  جمل����س  يف  �خلارجي���ة  �لعالق���ات 
�الأمريك���ي، �أم����س �خلمي�س، م�رصوع���ي قانون 
لفر�س مزيد من �لعقوب���ات على ميلي�سيات 

حزب �هلل �للبنانية.
رزمة �لعقوبات �جلدي���دة يف �لكونغر�س 
ت�سمل �إجر�ء�ت �أو�سع، و�أ�سخا�ساً وموؤ�س�سات 
لبناني���ة  وبلدي���ات  باحل���زب  ارتب���اط  عل���ى 
ودوال خارجي���ة “د�عم���ة ل���ه”، عل���ى ر�أ�سه���ا 
�إير�ن و�لنظ���ام �ل�سوري. وين����س �لت�رصيعان 
�جلدي���د�ن عل���ى ت�سدي���د �لعقوب���ات �س���د 
ميلي�سي���ات ح���زب �هلل وزيادة �لقي���ود على 
معامالت���ه �ملالية، ب�سبب �نته���اكات حلقوق 

�الإن�سان و��ستخد�م �ملدنيني دروعاً ب�رصية.
وي�سته���دف �لت�رصي���ع �الأول تقييد قدرة 
“ح���زب �هلل” على جم���ع �الأم���و�ل، ومنعه من 
�لو�سول �إلى �لنظام �ملايل �لعاملي و�لتعامل 

مع �ملوؤ�س�سات �ملالية �الأخرى.

املاجد: اأهايل القرّية ا�ستب�سروا بتوجيهات رئي�س الوزراء

خطة �ساملة لتاأمني احلركة املرورية يف “عا�سوراء”
�ملنام���ة - بن���ا: �أكد �ملدي���ر �لعام ل���الإد�رة 
�لعامة للمرور �لعقيد عبد�لرحمن بن عبد�لوهاب 
�آل خليف���ة، �أنه تنفيذ� لتوجيه���ات وزير �لد�خلية 
بتق���دمي جمي���ع �خلدم���ات �ملرورية خ���الل �إحياء 
ذكرى عا�سور�ء، ف���اإن �الإد�رة �أعدت خطة مرورية 
�مل���روري،  �لتو�ج���د  تكثي���ف  تت�سم���ن  �سامل���ة 
خ�سو�س���ا يف �ملو�قع �لتي ت�سه���د �زدحاما بهذه 
�ملنا�سبة؛ وذلك من �أجل �سمان �سالمة و�ن�سياب 

�حلركة �ملرورية.
و�أو�سح �أن �الإد�رة، ويف �إطار و�سع �لرتتيبات 
�ملروري���ة �لالزمة، عقدت لق���اء�ت تن�سيقية عدة 

م���ع �جلهات �ملعنية لبحث �ال�ستعد�د�ت �خلا�سة 
بتنظي���م �الحتف���اء مبنا�سب���ة عا�س���ور�ء، م�سيفاً 
�أن �خلط���ة �ملرورية، تت�سم���ن ت�سكيل فرق عمل 
لتاأمني حرك���ة �سري �ملركب���ات و�ملو�كب، جتنبا 
لالزدح���ام، �إذ ت�سطل���ع غرفة �ملر�قب���ة �ملرورية 
بدورها يف هذ� �ل�ساأن وتعمل على مد�ر �ل�ساعة يف 
جمال مر�قبة وتنظيم �حلرك���ة �ملرورية، وتوجيه 
وتوزيع �لدوريات �لر�جلة و�ملركبات يف �ل�سو�رع 
ومناطق �لعز�ء، مع �ال�ستخ���د�م �الأمثل للتقنيات 
�أي  ملو�جه���ة  �لذكي���ة،  كالكام���ري�ت  �حلديث���ة 

معوقات.

قدم �لنائب ماجد �ملاجد �أ�سمى �آيات �ل�سكر 
و�لتقدير لرئي�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليف���ة لتوجيهاته 
�لكرمية لوز�رة �الإ�س���كان بتلبية �حتياجات قرية 
�لقرّي���ة من �خلدمات �الإ�سكاني���ة من خالل م�رصوع 
�إ�سكاين و��ستيفاء طلبات �الأهايل فيها باملدينة 

�ل�سمالية.
وقال �ملاج���د ل� “�لب���الد” �إن �أه���ايل �لقرّية 
��ستب�رصو� �خل���ري بهذه �لتوجيه���ات �مليمونة من 
�سمو رئي����س �لوزر�ء، �لذي ي�سغ���ي بكل �هتمام 
لكل مطالب �ملو�طنني �خلدمية باملدن و�لقرى، 
وكب���ار  لل���وزر�ء  �لفوري���ة  توجيهات���ه  وي�س���در 

�مل�سوؤولني الإجناز م���ا ي�سهم يف حتقيق 
4مزيد من �لر�حة و�الأمن و�ال�ستقر�ر.

 

ق���ال حمم���د عب���د�هلل جناح���ي، �ساحب 
ت�سميم جم�سم “�ل�سقر” �ل�سهري باملحرق، 
وهو �ملج�س���م �لذي �أثري ب�ساأن���ه لغط موؤخر�ً 
بع���د �أن �أعلنت هيئة �لثقاف���ة و�الآثار نيتها 
نقله �إلى موق���ع �آخر باملحافظة �جلنوبية �إنه 
عمل �ملج�سم يف بر�حة م�ستودع متجره )�سن 
فالورز( ب�س���رتة، “و��ستغرق �لعمل منا عاماً 
و�ح���د�ً، وكان �لعم���ل �ساقا، وم�ستم���ر�ً، ليالً 

ونهار�ً”.
و�أ�س���اف “ولقد �أ����رصرت يومها على �أن 
يتم بناء �ملج�سم من مادة قوية، حتافظ على 

بقائ���ه، من حي���ث �ل�س���كل، و�للون، 
و�لربيق لفرتة طويلة.

جم�سم ال�سقر بني يف �سرتة وا�ستقّر باملحرق

• جانب من لقاء “�لبالد” مبحمد جناحي	

• 120 خبري� من �لقطاع �ل�سياحي يف فرن�سا ي�ساركون يف �ملوؤمتر �لذي �ستحت�سنه �لبحرين	

البحرين الثانية عربًيا بجودة احلياة للمغرتبني تل�س يدعي اإ�سابة موكله بال�سحر  حمامي مخُ

 ”HSBC“ سن���ف تقري���ر حدي���ث مل����رصف�
�لبحرين يف �لرتتيب �لثاين عربيا، و�ل� 13 عامليا 
م���ن �أف�سل �لبل���د�ن للمغرتبني م���ن حيث جودة 

�حلياة.
و�سجلت �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة �لرتتيب 
�الأول عربي���ا، و�لعا����رص عاملي���ا �سم���ن �لتقري���ر 
�ل�سنوي �لذي حمل ��سم “م�ستك�سف �ملغرتبني”.

وثبت موق���ع �لبحرين عربي���ا قيا�سا بتقرير 

�لع���ام �ملا�س���ي 2016، �إال �أنه���ا تر�جع���ت على 
�مل�ست���وى �لعامل���ي 4 نقاط، حي���ث كانت حتتل 
�ملرك���ز �لتا�س���ع. وج���اءت �سنغاف���ورة يف �ملركز 
�الأول يف �لت�سني���ف عل���ى م�ستوى �لع���امل تلتها 

�لرنويج، ثم نيوزلند�.
و�سنف �لتقرير قط���ر باملوقع �لر�بع عربيا، 
و31 عاملي���ا، مرت�جعة من �ملوقع 29 �مل�سجل يف 
2016، فيما جاءت �ل�سعودية بالرتتيب �خلام�س 

عربيا، و�ل���� 40 عامليا بعد �أن كانت 31 
يف �لعام �ملا�سي.

�دع���ى حمامي �ل�س���اب “24 عاًما”، و�لذي 
�أم���ني �سن���دوق باأح���د �لبن���وك،  كان يعم���ل 
ومتك���ن م���ن �ال�ستي���الء عل���ى مبل���غ 97 �ألف 
دين���ار و�إر�ساله���ا �إل���ى �سديقت���ه �الآ�سيوي���ة 
�ملقيم���ة يف بلدها؛ الإثبات ذ�ت���ه �إليها، �أنه قد 
تعّر����س لل�سحر و�ل�سعوذة على يد تلك �لفتاة 
�الآ�سيوي���ة، �إذ م���ن غ���ري �ملنطق���ي �أن يق���وم 
�سخ����س بتحويل مبل���غ كبري مثل ه���ذ� �ملبلغ 
ل�سخ����س يف بلد �آخر على �سكل دفعات بظرف 

3 �أ�سهر.

يذك���ر �أن �ل�ساب متكن عن طريق �لتزوير 
م���ن �ال�ستي���الء على مبل���غ 97 �أل���ف دينار من 
ح�ساب عميل للبنك طاعن بال�سن، و��ستخد�مها 
يف �ل�رصف على �سديقته �الآ�سيوية �ملقيمة يف 
بلده���ا بع���د �أن كان ير�سل لها �إجم���ايل ر�تبه 

�ل�سهري، مدعًيا �إثبات ذ�ته لها.
وقررت �ملحكم���ة �لكربى �جلنائية �الأولى 
حجز �لنظ���ر يف �لق�سية حتى جل�سة 26 �أكتوبر 
�ملقب���ل؛ وذلك للنطق باحلك���م بحقه، يف حني 

10طلب حماميه ��ستعمال �لر�أفة معه. 8

• جانب من �ملائدة �مل�ستديرة	

دعوة ال�سرتاتيجية اإعالمية تربز اإجنازات البحرينية

�أك���د  �الأعل���ى للم���ر�أة:  �لرف���اع - �ملجل����س 
خرب�ء �إعالمي���ون ونو�ب و�سوري���ون �أهمية و�سع 
��سرت�تيجية �إعالمي���ة وطنية �ساملة تهدف الإبر�ز 
�إجن���از�ت �مل���ر�أة �لبحريني���ة يف �ست���ى �ملجاالت 
وب�س���كل م�ست���د�م، الفت���ني �إل���ى �أهمي���ة ه���ذه 
�ال�سرت�تيجي���ة يف توعي���ة �ل���ر�أي �لع���ام �ملحلي 

باأهمية ح�سور �مل���ر�أة، �إ�سافة �إلى تعريف �لعامل 
مبنج���ز�ت مملك���ة �لبحري���ن على �سعي���د تقدم 

�ملر�أة.
و�أ�س���ارو� خ���الل مائ���دة م�ستدي���رة نظمه���ا 
�ملجل����س �الأعل���ى للم���ر�أة بالتع���اون م���ع معه���د 
�لبحرين للتنمية �ل�سيا�سية حتت عنو�ن “�الإعالم 

و�مل�سارك���ة �ل�سيا�سية للمر�أة” �إلى �أن �مل�ساركة 
�ل�سيا�سي���ة للمر�أة يف �ملجل�س �لنيابي و�ملجال�س 
�لبلدية م�ساألة ال ترتبط فقط بالتمكني �ل�سيا�سي 
للم���ر�أة، و�أكدو� يف �لوقت ذ�ت���ه م�سوؤولية �ملر�أة 
ذ�ته���ا يف �لتو��سل م���ع و�سائل �الإع���الم و�لعمل 

5على �إبر�ز دورها من خالل تلك �لو�سائل.
6

�سياحة فرن�سية يف البحرين

• �الجر�ء�ت ت�سمل دوالً على ر�أ�سها �إير�ن و�لنظام �ل�سوري	

وزيــــــر النفـــط يطلــــع علــــــى منتجـــــات 
“جيبك”

الراغبـــة  لالآ�سيوية  ن�سبـــه  “الأب” ينكر 
يف اجلن�سية البحرينية

 “الأحمر” يبداأ التح�سري لل�سني تايبيه.. 
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رئي�ش الوزراء اأر�سى دعائم قيم التعاي�ش واملحبة
�شموه يتلقى مزيًدا من التهاين بدرع ال�شالم... كبار امل�شوؤولني واملواطنون:

املنامة -بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة مزيداً من 
برقي���ات التهاين والتربيكات من كب���ار امل�شوؤولني 
واملواطن���ني يف اململكة؛ مبنا�شبة من���ح �شموه درع 
االحت���اد الدويل لل�ش���الم واملحب���ة، م�شيدي���ن فيها 
باإ�شهامات �شمو رئي�س الوزراء يف اإر�شاء دعائم قيم 
التعاي�س وال�شالم واملحب���ة، وما يتمتع به �شموه من 
روؤية حكيمة اأ�شهمت يف حتقيق العديد من النجاحات 
ململكة البحرين يف جمال التنمية والتطوير، �شائلني 
املول���ى العلي القدير اأن يحفظ �شمو رئي�س الوزراء، 
واأن ميتع���ه بوافر ال�شحة وال�شع���ادة، وي�شدد خطاه 

ملا فيه خري و�شالح مملكة البحرين.
تلق���ى رئي�س ال���وزراء برقية تهنئ���ة من رئي�س 
املحكم���ة الد�شتوري���ة ال�شي���خ خليفة ب���ن را�شد بن 
عبداهلل اآل خليفة؛ مبنا�شب���ة منح �شموه درع االحتاد 

الدويل لل�شالم هذا ن�شها:
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

ال خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اإنه لي�رشفني اأن اأرفع اإلى مقام �شموكم حفظكم 
اهلل اأ�شم���ى اآي���ات الته���اين والتربي���كات مبنا�شب���ة 
من���ح �شموكم درع االحت���اد الدويل لل�ش���الم واملحبة 
“فوب���ال” بالوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة؛ وذل���ك 
تقدي���را الإ�شهامات �شموك���م حفظكم اهلل يف تر�شيخ 
املحبة وال�شالم بني �شعوب العامل وحتقيق الرفاهية 
ل�شعبك���م ال���ويف. واهلل اأ�شاأل اأن ي���دمي على �شموكم 
حفظك���م اهلل ال�شح���ة والعافي���ة وطول العم���ر، واأن 
يحفظكم ويرعاكم وي�شدد على طريق اخلري خطاكم. 

اإنه �شميع جميب.
ودمتم بحفظ اهلل �شاملني

رئي�س املحكمة الد�شتورية
خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

الزياني: إنجاز يبعث                 
على الفخر واالعتزاز 

تلق���ى رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �شلمان اآل خليف���ة برقية تهنئة 
م���ن وزي���ر ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة زاي���د 
الزياين؛ مبنا�شب���ة منح �شموه درع االحتاد الدويل 

لل�شالم هذا ن�شها:
�شي���دي �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة 
ب���ن �شلم���ان ال خليفة حفظ���ه اهلل ورع���اه رئي�س 

الوزراء املوقر
حتية تقدير واإجالل وبعد،،

ي�رشفني اأن اأرفع ل�شموكم الكرمي بالغ التهاين 
“درع  عل���ى  ح�شولك���م  مبنا�شب���ة  والتربي���كات 
الت�شام���ح” و”وثيق���ة ثقاف���ة ال�ش���الم العاملية”، 
و”اإع���الن االحتاد العامل���ي لل�شالم ب�ش���اأن ترويج 
ال�ش���الم كثقاف���ة عاملية” م���ن االحت���اد العاملي 
لل�ش���الم واملحبة، وال���ذي جاء تقدي���راً الإ�شهامات 
�شموكم الكب���رية ومبادراتكم الالفت���ة وعطائكم 
والت�شام���ح  ال�ش���الم  ن����رش  جم���ال  يف  الالحم���دود 
وتر�شيخ قي���م ودعائم املحبة وال�شالم والتعاي�س 
الديني���ة  مكوناته���ا  باخت���الف  ال�شع���وب  ب���ني 
والفكرية والثقافية، االأمر الذي يبعث على الفخر 
واالعتزاز ل���كل مواطنيكم، وي�شع مملكة البحرين 
على اخلريط���ة العاملية، واإب���راز دورها املوؤثر يف 

الق�شايا االإن�شانية العاملية.
واإنن���ي اإذ اأهن���ئ �شموكم الك���رمي حل�شولكم 
عل���ى ه���ذا التقدي���ر العامل���ي املرم���وق، والذي 
يعك����س تقدي���ر الع���امل اأجم���ع مل���ا حتققونه من 
جه���ود رائدة يف جمي���ع املجاالت حملي���ا وعامليا، 
فاإنني اأهن���ئ القيادة احلكيمة وال�شعب البحريني 
الك���رمي ونف�شي به���ذه املكانة املتمي���زة لقائد 

م�ش���رية النه�ش���ة والتقدم يف بلدن���ا العزيز، وهو 
م���ا يعد فخراً كبرياً واإجن���ازاً عظيما للبحرين وطناً 
ومواطن���ني. فما تقومون ب���ه �شموكم الكرمي من 
جه���ود ومبادرات بناءة على ال�شعيد العاملي لهو 
حمل تقدير واعتزاز وفخر للبحرين وكافة اأبنائها 

املخل�شني.
وتف�شل���وا �شموك���م بقب���ول خال����س التحية 

واالحرتام

المديلوي: إنجاز سموه بارزة
تلق���ى رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليفة بن �شلمان اآل خليف���ة برقية تهنئة 
م���ن �شفري �شلطن���ة عمان ل���دى مملك���ة البحرين 
عب���داهلل املديل���وي؛ مبنا�شب���ة من���ح �شم���وه درع 

االحتاد الدويل لل�شالم هذا ن�شها:

�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 
�شلمان اآل خليفة املوقر رئي�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�رشفن���ي اأن اأرفع اإلى مق���ام �شموكم الكرمي 
اأ�شم���ى اآيات التهاين والتربي���كات؛ مبنا�شبة منح 
�شموك���م درع االحت���اد ال���دويل لل�ش���الم واملحبة 
)فوبال( تكرمي���اً وتقديراً لدور �شموكم البارز يف 
جم���ال العمل االإن�شاين الإر�شاء دعم تقاليد ال�شالم 

والت�شامح والتنوع بني �شعوب العامل.
واإنن���ي اإذ اأهن���ئ �شموك���م و�شع���ب مملك���ة 
البحرين ال�شقيق به���ذا التقدير والتكرمي الكبري 
ال���ذي ياأتي لي�ش���اف اإلى �شج���ل �شموكم احلافل 
باالإجن���ازات، والذي ن���ال االإ�ش���ادة والتقدير على 
امل�شت���وى املحل���ي واالإقليم���ي وال���دويل، الأدعو 
اهلل ع���ز وج���ل اأن يحف���ظ �شموكم، وي�ش���دد على 
طريق اخلري خطاكم، وي���دمي عليكم نعمة ال�شحة 
والعافية ملوا�شلة م�شرية التنمية والبناء ململكة 

البحرين ال�شقيقة.
وتف�شل���وا �شموك���م بقب���ول واف���ر التقدي���ر 

واالحرتام

كم���ا تلقى �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء برقيات تهنئة من كل من:

- رئي����س اجلم���ارك ال�شيخ اأحمد ب���ن حمد اآل 
خليفة 

- الوكي���ل امل�شاع���د للربيد ال�شي���خ بدر بن 
خليفة اآل خليفة 

- االأمني العام للمحكم���ة الد�شتورية ال�شيخ 

�شباح بن حمد اآل خليفة
- النائ���ب الث���اين لرئي����س جمل����س ال�شورى 

جميلة �شلمان
- النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�شورى جمال 

فخرو 
- االأمني الع���ام امل�شاعد ل�ش���وؤون العالقات 

واالإعالم والبحوث جمل�س ال�شورى فوزية اجليب 
- الرئي����س التنفيذي غرفة جت���ارة و�شناعة 

البحرين خالد الرويحي 
- مدي���ر اإدارة نظم املعلومات جهاز امل�شاحة 

والت�شجيل العقاري حامد اأبو الفتح 
- الوكيل امل�شاعد ل�ش���وؤون ال�شناعة �شابقاً 

عبداهلل الذوادي 
- الرئي����س التنفيذي لهيئة ج���ودة التعليم 

والتدريب جواهر امل�شحكي 
- املن�شق العام للمحافظات مبارك الفا�شل 
- رئي����س واأع�ش���اء جمل�س االأمن���اء والرئا�شة 

التنفيذية ومنت�شبي بوليتكنك البحرين
- توفيق احلمد

- رئي����س ق�شم الدرا�ش���ات االإ�شالمية جامعة 
البحرين ناجي العربي 
- وداد املو�شوي

- �شامي الهاجري واأوالده
- غ���ازي الق�شيب���ي وعائلت���ه �رشك���ة كن���ار 

التجارية
- جمعية مدينة حمد التعاونية اال�شتهالكية

- خالد بن اأحمد كانو واأوالده
- عبداهلل الدرازي واأوالده

- نادي اخلريجني
جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  واأع�ش���اء  رئي����س   -

املحامني البحرينية ح�شن  بديوي 
- فاروق املوؤيد

• �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك م�شتقباًل ال�شفرية امل�رشية	

ا�سـتـعـرا�ش الـعـالقات مع اإيـطـالـيـا ومـ�ســر

ال�سيخ خليفة بن را�سد يح�رض حفل ال�سفارة ال�سينية 

حممد بن مبارك م�شتقبال �شفرَيي البلدين ال�شديقني

نيابة عن �شمو رئي�س الوزراء 

املنام���ة - بنا: ا�شتقب���ل نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �شم���و ال�شي���خ حممد بن 
مبارك اآل خليفة مبكتبه بق�رش الق�شيبية 
اأم����س �شف���ري جمهوري���ة اإيطالي���ا ل���دى 

اململكة دومنيكو بيالتو.
ا�شتعرا����س  مت  اللق���اء،  وخ���الل   
القائم���ة  ال�شداق���ة والتع���اون  عالق���ات 
بني اململك���ة وجمهوري���ة اإيطاليا و�شبل 
تطويرها وتنميته���ا يف خمتلف املجاالت 
التي تخ���دم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين 
ال�شديقني، اإذ �شكر �شموه جهود ال�شفري 
يف ه���ذا املجال. كم���ا مت ا�شتعرا�س عدد 
م���ن الق�شاي���ا ذات االهتم���ام امل�ش���رتك 
وتاأثريها على االأم���ن واال�شتقرار اإقليمياً 

ودولياً. و�شكر ال�شفري �شمو ال�شيخ حممد 
ب���ن مب���ارك اآل خليفة عل���ى ا�شتقباله له، 
مق���دراً ما يلقاه من تع���اون الإجناح مهامه 
الدبلوما�شي���ة. كم���ا ا�شتقب���ل �شم���وه يف 
مكتب���ه بق����رش الق�شيبي���ة جمهورية م�رش 
العربية ال�شقيقة ل���دى اململكة ال�شفرية 
�شه���ى اإبراهي���م الفار. وخ���الل اللقاء، مت 
ا�شتعرا����س العالق���ات االأخوي���ة القائمة 
ب���ني اململك���ة وجمهوري���ة م����رش العربية 
وجماالت التن�شي���ق القائمة بني البلدين 
ال�شقيق���ني. واأكد �شم���وه حر�س اململكة 
عل���ى تطوي���ر وتنمي���ة ه���ذه العالقات يف 
وجه���ود  دور  مق���دراً  كاف���ة،  املج���االت 

ال�شفرية لتحقيق ذلك.

ال����وزراء  اأن����اب رئي�����س  املنامة-بن����ا: 
�شاحب ال�شم����و امللكي االأم����ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليف����ة ال�شيخ خليفة بن را�شد 
اآل خليف����ة حل�شور حف����ل اال�شتقبال الذي 
اأقامه �شف����ري جمهورية ال�ش����ني ال�شعبية 
لدي مملكة البحرين “كي رينهوجن” م�شاء 
اأم�س بفن����دق الدبلوم����ات مبنا�شبة العيد 
الوطن����ي لب����الده، وذلك بح�ش����ور عدد من 
الوزراء وكبار امل�شوؤولني واأع�شاء ال�شلك 
الدبلوما�ش����ي املعتمدي����ن ل����دى اململكة 

واملدعوين.
وق����د نق����ل  ال�شي����خ خليفة ب����ن را�شد 
اآل خليف����ة حتيات وته����اين �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء اإلى قيادة جمهورية 
ال�شدي����ق  و�شعبه����ا  ال�شعبي����ة  ال�ش����ني 
به����ذه املنا�شبة، ومتنيات �شم����وه للدولة 

ال�شديقة با�شتمرار الرفعة والتقدم.
واأ�ش����اد ال�شي����خ خليف����ة ب����ن را�شد اآل 
خليف����ة  مبا ت�شه����ده العالقات بني مملكة 
ال�شعبي����ة  ال�ش����ني  البحري����ن وجمهوري����ة 
ال�شديق����ة م����ن تط����ور م�شتم����ر يف كاف����ة 
املج����االت مبا يج�شد ق����وة ومتانة ما يربط 
بني البلدين م����ن عالقات تعاون و�شداقة 
متمي����زة، معرب����ا ع����ن متنيات����ه اأن ت�شه����د 
املرحلة املقبلة مزيدا من التعاون الثنائي 

الذي يلبي التطلع����ات امل�شرتكة للبلدين 
وال�شعبني.

م����ن جانب����ه، توج����ه �شف����ري جمهوري����ة 
ال�ش����ني ال�شعبي����ة لدى اململك����ة بخال�س 
عب����ارات ال�شك����ر والتقدي����ر اإل����ى �شاحب 
ال�شم����و امللكي رئي�س ال����وزراء على رعاية 
ودعم �شموه لكل ما ي�شهم يف توطيد عرى 
التعاون بني البلدين، منوها بامل�شتويات 
املتقدم����ة الت����ي و�شلت اإليه����ا العالقات 
الثنائي����ة يف �شتى القطاع����ات، م�شيدا مبا 
ت�شهده مملكة البحرين من تطور ومناء يف 

خمتلف جماالت التنمية والتحديث.

املنام���ة - جامعة اخلليج العربي: 
بح���ث رئي�س جامع���ة اخللي���ج العربي 
خالد العوهلي مع وكيل وزارة ال�شحة 
عائ�شة بوعن���ق �شبل تعزي���ز التعاون 
بني وزارة ال�شح���ة البحرينية وجامعة 
الطب���ي  واملرك���ز  العرب���ي  اخللي���ج 
اجلامع���ي مبدين���ة امللك عب���داهلل بن 
عبدالعزي���ز الطبي���ة؛ به���دف تطوي���ر 
اخلدمات الطبي���ة املتبادلة واالرتقاء 

بالتعليم الطبي.
وقال العوهل���ي اإن املركز الطبي 
اجلامعي مبدينة امللك عبداهلل الطبية 
ي�شع كل خرباته وخمترباته واإمكاناته 
خلدمة اأبناء مملكة البحرين املحولني 
م���ن جمم���ع ال�شلمانية الطب���ي لتلقي 
الع���الج بالداخ���ل ب���دال م���ن العالج يف 
اخل���ارج مما يقل���ل التكالي���ف وُيوؤمن 
لل�شف���اء  واالمتث���ال  الع���الج  فر����س 
يف وق���ت اأق����رش، مو�شح���ا اأن باإمكان 
املرك���ز الطب���ي اجلامع���ي ا�شتقب���ال 
العينات الطبية املختلفة لتحليلها يف 

خمترباته املتطورة.
اإم���كان  الطرف���ان  وبح���ث  ه���ذا، 
التع���اون لتوفري فر�س اأم���ام اأع�شاء 
هيئة التدري�س بكلية الطب ملمار�شة 
املهن���ة يف امل�شت�شفي���ات واملراك���ز 
ال�شحي���ة التابع���ة للوزارة مب���ا يخدم 
املحافظ���ة عل���ى امله���ارات الطبي���ة 
وتطوي���ر املمار�ش���ة العملية وتدريب 
الطلب���ة يف امليدان، اإل���ى جانب بحث 
اال�شتعان���ة  وتنظي���م  زي���ادة  �شب���ل 
وزارة  يف  اال�شت�شاري���ني  باالأطب���اء 
ال�شح���ة يف التعلي���م الطب���ي اجلامعة 
بكلي���ة الط���ب والعل���وم الطبي���ة؛ ملا 
ميتلكونه من خ���ربات ومهارات طبية 
متميزة ت�شاعد على االرتقاء مبهارات 
الطلبة ورفع م�شتوياتهم يف التح�شيل 

الطبي من خالل التدريب العملي. 

“ال�شحة” و “اخلليج 
العربي” تبحثان 

�شبل تعزيز التعاون 

• ال�شيخ خليفة بن را�شد يح�رش احتفال ال�شفارة ال�شينية	
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الرجل الذي تعلمُت 
منه الكثير 

ف���راغ  حال���ة  انتابتن���ي  يزي���د،  اأو  يوم���ن،  قب���ل 
ا�ستثنائي���ة، دفعتن���ي ق����را لأن اأ�سرتج���ع بذاكرت���ي 
الواهن���ة، تلك الليلة امل�سوؤوم���ة من العام 2003، حن 
اأبلغني اأح���د اإخوتي بوفاة والدتي رحمها اهلل، واأي خرب 

هذا؟ واأي وجع؟
ا�سرتجع���ت ه���ذه الوم�س���ة املوؤمل���ة، واأن���ا اأتذكر 
والدي و�سديقي الراحل حممد بن حويل، والذي وافته 
املنية قبل اأ�سه���ر يف اإحدى امل�ست�سفيات الربيطانية، 
بع���د م�سرية حافلة لهذه الهام���ة البا�سقة، يف املرجلة، 
والطيب والكرم ودماثة اخلل���ق، ون�ر احلب وال�سعادة 
لكل من حول���ه، كان حممد رحمه اهلل مدر�سة يف احلياة، 
مفاهيمه���ا غري موج���ودة ل بالكت���ب، ول املقالت ول 

اجلامعات.
ولأن���ه �سخ�سي���ة ا�ستثنائي���ة، ول تن�س���ى، ولأن���ه 
�سخ�سية ل ميكن اأن متر ب�سكل عابر يف الذاكرة، كانت 
ردود الفعل لرحيله مدوية، و�ساخبة، وغري عادية على 

الإطالق، كانت مربكة ومتعبة، وم�ستمرة وللجميع.
وم���ن اأعم���اق ه���ذا ال�سخ���ب، تعال���ت الق�سائ���د 
واملرثي���ات والدعاوى املختنق���ة بالعبارات، وامل�ساعر 
املطحون���ة، وكي���ف ل يكون ذلك، وامل�سج���ى يف اللحد 
ه���و حممد، وكيف تقوى القلوب والأب�سار على التطلع 
للوجه الأغلى، وهو خاٍل م���ن الروح واحلياة والبت�سامة 

التي عهدناها.
ق���ال اأحدهم يف ات�س���ال هاتفي تلقاه اأح���د اأ�سقاء 
الراح���ل، كلمة ل ت���زال حمف���ورة بذاكرت���ي، وتاأبى اأن 
تغادره���ا “اأنا اأ�سه���د اأن الثوب اللي م���ات حممد وهو 

لب�سه، ثوب لب�سه رجال”. 
ا�ست�سه���دت يف ذاكرت���ي اأي�س���ا، بلحظ���ة �سف���اء 
ذهن���ي، ن�سائح مبع���رة لأخي الراح���ل حممد بن حويل 
-اأو بو علي كما يحب اأن نناديه- والذي كان يقول يل 
مرارا وتكرارا: مهم���ا �سغطت عليك الظروف، وق�ست، 
وكب�س���ت، ل ترتاج���ع خط���وة واحدة ع���ن مبادئك، وعن 
قناعات���ك. نح���ن اأ�سحاب مبادئ يا بو خال���د، واأ�سحاب 

املبادئ ل يتنازلون عن مبادئهم اأبدا.
ويف ذات مرة، قال يل بحزم، كل الأبواب املفتوحة 
على حيات���ك، والتي تتدفق منها التي���ارات العا�سفة، 
اأغلقها، مهم���ا كانت الكلفة؛ لأنها �ستعوقك، و�ستوؤخر 
تقدم���ك، واحلي���اة ق�سرية، ولي����س لدين���ا الكثري من 
الوق���ت لن�سيعه، اأقفل كل الأب���واب، واحر�س األ تخ�ر 
اأح���دا قدر الأمكان، مهم���ا كان رديئا، و�سيئا، وم�سيئا؛ 
لأن النا�س تتغري، والأح���وال كذلك، فكن اأنت املغتنم 

دائما، واملثل الذي يحتذى به.
ويف م���رة اأخرى، وهو يق���ود �سيارت���ه ذات ظهرية 
ح���ارة، واأنا مع���ه، ا�سرتى م���ا يقارب 20 ق���ارورة مياه 
ب���اردة، وبداأ يوزعها على عم���ال النظافة، واحلفريات، 
املتناثري���ن بهذا ال�س���ارع وذاك، وهو يق���ول مبت�سما: 
عليك ب�سقيا املاء يا بو خالد. اخلري كله يف �سقيا املاء.
موق���ف اآخ���ر، واأثن���اء زيارت���ي لندن الع���ام 2015 
�سلمن���ي ب���و عل���ي هات���ف اآيف���ون جديد، وطل���ب مني 
تو�سيله ل�ساب عرب���ي يعمل مبدينة ال�سباب، التقيت 
ال�ساب و�سلمته اإياه، بع���د رجوعي للبحرين ا�ستف�رت 
من���ه الأم���ر، فق���ال يل بب�ساط���ة اإن هذا ال�س���اب يعمل 
جر�سون���ا باأحد املطاعم ب� “اأجور رود”، ويف اأثناء حديثه 
لحظ بو علي اأن �سا�سة هاتفه مك�سورة، فاأخذ منه رقم 

هاتفه، دون اأن يذكر له ال�سبب، وكان ما حدث.
وكان بو علي رجال منظما للغاية، ويدون كل �سيء 
اأول ب���اأول بجه���از الآيباد اخلا�س ب���ه، املواعيد، برامج 
ال�سف���رات، احتياجاته ال�سخ�سي���ة يومياته ..اإلخ، وكان 
ينتقدين ب�سدة على عدم تدوين كل �سيء، ويقول يل: 
اكتب كل �سيء؛ لرتاج���ع اأولوياتك وتتذكرها، وتعمل 
لإجنازها، ل تعتمد على الذاك���رة، اأنت �سحفي، ويجب 

اأن تكون منظما.
والراحل الكبري بو علي، وملن يعرفه حق املعرفة، 
ل ميكن اأن يختزل يف موقف اأو اثنن اأو مئة اأو مئتن؛ 
لأنه مدر�سة متكاملة يف احلياة، وبالن�سج، وبال�سرب من 
حول���ه، وحتملهم، مهما كانوا �سيئ���ن، كما اأنه مدر�سة 
كامل���ة يف الهتم���ام، وال�س���وؤال عن الآخري���ن، والإحلاح 
يف ذل���ك، كان رحم���ه اهلل يهتم يف وقت ن���در به من هو 

كذلك.
ولذل���ك كل���ه، وح���ن ترجل حمم���د ب���ن حويل عن 
احلي���اة، ورحل، ترك فراغ���ا وا�سعا ل���دى اجلميع، رغما 
عنه���م، وعن اإراداتهم، فراغ رجل كان ديدينه الهتمام 
وال�سوؤال وتق���دمي امل�سورة والن�سح، والعتب اجلميل، 

واأي عتب يطلق على عتبك يا بو علي؟
ح���ن ترجل حممد ب���ن حويل عن احلي���اة التي كنا 
نحبها؛ لأن���ه فيها، تغريت مالمح ال�سخ�سيات املحيطة 
به رغما عنها، وتغ���ريت نظرتها للحياة، ولالهتمامات، 
ولالأولوي���ات، ول���كل الأم���ور الأخ���رى، ولأن رحيله كان 
اأق���وى من اأن يحتم���ل، كان رحيال باك���را، ل�سخ�س كان 

ميالأ بحبه حياة كل من يعرفه، ويقرتب منه.
واأخت���م املقال بعب���ارة موؤثرة لأح���د اأبناء املرحوم، 
ق���ال فيها “ي���ا وجد عمري على اأيام���ن م�ست * ليتها 

تعود لو كان بامل�سرتى”.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

حر�ص ملكي على توفري خمتلف اخلدمات ل�شعب البحرين
خريجو املركز املهني يوا�سلون تعليمهم العايل ويلتحقون ب�سوق العمل... نا�ر بن حمد: 

املنام���ة - املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكي���ة: 
حتت رعاية عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، وبح�سور ممثل جاللة 
امللك لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب رئي�س 
جمل�س اأمن���اء مركز نا����ر للتاأهي���ل والتدريب 
املهني �سم���و ال�سيخ نا�ر بن حم���د اآل خليفة، 
اأقي���م حف���ل تخريج الف���وج الأول ملرك���ز نا�ر 
للتاأهي���ل والتدريب املهني، وال���ذي مت خالله 

تخريج 131 طالباً. 
ال�سي���خ  �سم���و  ثم���ن  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
نا����ر ب���ن حمد اآل خليف���ة اهتمام عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل 
خليفة بالتعليم املعا�ر، ودعم جاللته للرتبية 
والتعليم وت�سخري ال�سبل والو�سائل كافة التي 
ترتق���ي بالعملية التعليمي���ة وتنه�س بطاقات 

اأبناء الوطن.
وعرب �سم���وه عن خال�س ال�سك���ر والتقدير 
اإل���ى العاهل عل���ى احلر�س والهتم���ام الكبري؛ 
لتوف���ري خمتلف اأنواع اخلدم���ات ل�سعبه الكرمي 
وتوجيهات جاللته باإن�س���اء مركز نا�ر للتاأهيل 
والتدري���ب املهني، والذي ياأتي �سمن امل�روع 
الإ�سالح���ي الكبري الذي يق���وده جاللته من اأجل 
غ���د وم�ستقب���ل اأف�س���ل جلميع فئ���ات ال�سعب 
بدع���م احلكوم���ة  الك���رمي، م�سي���داً  البحرين���ي 
الر�سيدة بقي���ادة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 
وموؤازرة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
وقال �سموه اإننا عملنا من خالل هذا املركز 
على تنفي���ذ توجيهات جاللة امللك وفق الروؤية 
احلكيم���ة؛ وذل���ك ملوا�سل���ة وتنفي���ذ وحتقيق 
اأه���داف ه���ذا ال����رح التعليمي الكب���ري ليكون 
الأداة الفعال���ة التي ت�سهم يف حتقيق ما نتطلع 
اإلي���ه؛ من اأج���ل خدم���ة مملكتنا الغالي���ة وبذل 
املزيد من العطاء خلدمة اأبنائنا، وها نحن اليوم 
ن�سهد تخريج كفاءات وطنية من �سباب الوطن 
توجه بع�سهم اإلى �سوق العمل بخربات وا�سعة 
غ���ري اعتيادية، كم���ا توجه اآخرون اإل���ى التعليم 
الع���ايل ليوا�سلوا تعليمهم بكل جدارة، فن�ساأل 

اهلل تعالى اأن يوفقهم لكل خري.
كم���ا هن���اأ �سم���و ال�سي���خ نا�ر ب���ن حمد اآل 
خليفة الط���الب اخلريجن واأولياء اأمورهم بهذا 
النج���اح الذي حقق���وه، واأ�س���اد بتع���اون وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م يف الهتم���ام بتعلي���م اأبناء 
املوؤ�س�س���ة من خ���الل ال�راك���ة املجتمعية التي 
يحر�س عليها مركز نا����ر للتاأهيل والتدريب، 
مما �ساه���م يف الرتق���اء مب�ستواه���م التعليمي 
له���م  املنا�سب���ة  التعليمي���ة  البيئ���ة  وتوف���ري 
للنج���اح والتف���وق؛ حتقيقاً ل���روؤى جاللة امللك 
لبناء جمتمع متكاف���ل، ودعا �سموه الطالب اإلى 
موا�سل���ة اجلد والجتهاد؛ لني���ل النجاح والعلم 
النافع، والعمل م���ن اأجل امل�ساهمة يف دفع منو 

ورقي مملكة البحرين.
ب���داأ حفل تخريج الف���وج الأول لطلبة مركز 
نا����ر للتاأهيل والتدريب املهني بعزف ال�سالم 
الوطن���ي، ث���م تالوة اآي���ات من الق���راآن الكرمي، 
بعده���ا مت عر�س فيلم ع���ن املركز، وقام �سمو 
ال�سي���خ نا�ر بن حم���د اآل خليفة بتكرمي الطلبة 

املتفوقن.

ثمرة سنوات                        
من التعليم المميز

بعده���ا، األق���ى الأم���ن الع���ام للموؤ�س�س���ة 
اخلريية امللكي���ة م�سطفى ال�سي���د كلمة توجه 
اإل���ى  خالله���ا بخال����س الته���اين والتربي���كات 
�ساحب اجلاللة املل���ك، واإلى �سمو ال�سيخ نا�ر 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة؛ مبنا�سبة جن���اح امل�روع، 
وتخريج الفوج الأول من الطلبة، والدعم الكبري 
ال���ذي حتظى ب���ه املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية 

ومرك���ز نا�ر للتاأهي���ل والتدري���ب املهني من 
جانب احلكوم���ة الر�سيدة بقيادة رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، وم���وؤازرة ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة.
وقال: نحتفي الي���وم بكوكبة من اأبناء هذا 
املرك���ز ال�سعل���ة امل�سيئ���ة يف مي���دان التعليم 
مبملك���ة البحري���ن، م���ع اأول ف���وج م���ن اأبنائنا، 
وثمرة �سنوات من التعليم املميز، لنفرح وتقر 
عيونن���ا مبا اأنتجته روؤي���ة جاللة امللك يف تطوير 
التعلي���م املهن���ي، ورغبة جاللته لإع���ادة جتربة 
بابك���و بالن�سب���ة لالبرنت����س، الي���وم يتخرج من 
اأبنائن���ا 131 طالًب���ا، توجه بع�سه���م اإلى �سوق 
العم���ل بخربات وا�سعة غري اعتيادية، كما توجه 
اآخرون اإلى التعليم العايل؛ ليوا�سلوا تعليمهم 

وتراك���م خرباته���م ب���كل ج���دارة، ونفتخ���ر باأن 
معظم الط���الب اخلريجن ح�سل���وا على بعثات 
درا�سي���ة يف بريطانيا، جامع���ة البحرين، جامعة 
بولتيكني���ك، جامع���ة AMA، جامع���ة العل���وم 
التطبيقية، اجلامعة الأهلية، اإ�سافة اإلى فر�س 
عمل يف �ركات اأمثال: بابكو، البرتوكيماويات، 
ق���وة دف���اع البحري���ن، �رك���ة جارمك���و، و�ركة 

كوم�سب.

36 % زيادة بخريجي المرحلة 
اإلعدادية بتخصصات القطاع

من جهته، اأكد وزير الرتبية والتعليم ماجد 
النعيم���ي اأن ه���ذا املركز ميثل اإ�ساف���ًة نوعية 
للجه���ود املبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني 
واملهني يف اململك���ة، وتغيري ال�سورة النمطية 
ل���ه وتعزيز جاذبيت���ه وا�ستقطابيت���ه، ومنها ما 
نفذته ال���وزارة من خطط وم�روع���ات تطويرية 

اأ�سهم���ت يف ارتف���اع ن�سب���ة خريج���ي املرحل���ة 
الإعدادي���ة الراغبن يف التوج���ه اإلى تخ�س�سات 
ه���ذا القطاع باملرحلة الثانوية اإلى اأكر من 36 

% من اإجمايل عدد اخلريجن �سنوياً.

تجسيد للعالقات                       
بين البحرين واإلمارات

م���ن جانبه، وج���ه وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
ح�س���ن  املتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات  بدول���ة 
احلم���ادي كلمة ق���ال فيه���ا اإن تاأ�سي����س مركز 
نا����ر للتاأهيل والتدريب املهن���ي جاء جت�سيداً 
للعالقات الأخوية ال�سادقة، وتاأكيداً على عمق 
الروابط التاريخية املتينة التي تربط ال�سعبن 
الكرمي���ن الإماراتي والبحرين���ي منذ القدم، اإذ 
يعت���رب مركز نا�ر للتاأهي���ل والتدريب املهني 
�رح���اً علمي���اً �ساخم���اً وواح���داً م���ن امل�ساري���ع 
الإ�سرتاتيجية املهمة التي ي�سار اإليها بالبنان.
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رئي�س الوزراء يتلقى �شكر خادم احلرمني وويل عهده

بلدية املنطقة اجلنوبية تبحث اأبرز امل�رشوعات مع البكري

تعزيز التعاون ال�شياحي مع تون�س

جتهيز قوة الدفاع باأحدث الأ�شلحة والآليات

ا�شتب�رشوا اخلري بتوجيهات رئي�س الوزراء اأهايل “القرية” 

توطيد العالقات مع رو�شيا يف قطاع الكهرباء

تنطلق يف النعيم حملة الإمام احل�شني للتربع بالدم “19” 

يف زيارة تفقدية اإلى عدد من وحداتها... امل�شري: 

�شت�شهم يف حل م�شكالت ومرارة ال�شكن بالإيجار... املاجد لـ “$”:

خالل لقاء مريزا �شفري مو�شكو

ت�شتقطب مئات البحرينيني واملقيمني 

الرفاع - قوة الدفـــاع: تفقد القائد العام لقوة 
دفـــاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفـــة عـــددا مـــن وحدات قـــوة دفـــاع البحرين؛ 

لالطالع على جهوزيتها القتالية والإدارية.
وخـــالل الزيارة ا�شتمع القائـــد العام لقوة دفاع 
البحريـــن اإلـــى اإيجـــاز عن برامـــج التحديـــث يف هذه 
الوحـــدات وامل�رشوعـــات التطويريـــة وال�شتعدادات 
الإدارية والفنية واآفـــاق تطويرها مبا ي�شهم يف رفع 
م�شتويـــات الأداء واجلهوزيـــة، واأعرب عـــن �شعادته 
باجلهوزيـــة املتميـــزة والكفـــاءة القتاليـــة العاليـــة 
التي و�شلت اإليهـــا هذه الوحدات يف تنفيذ براجمها 
وم�شاريعهـــا الع�شكرية املختلفـــة، ومبا يتواكب مع 
التطـــور الالفت الذي ت�شهده قـــوة دفاع البحرين يف 

خمتلف املجالت القتالية والإدارية.
واأو�شح اأن بف�شل الرعاية الدائمة لعاهل البالد 
القائـــد الأعلى ت�شتمر قوة دفـــاع البحرين يف جتهيز 
جميع اأ�شلحتها ووحداتهـــا باأحدث الأ�شلحة والآليات 

املتطـــورة، ورفع م�شتـــوى اجلهوزيـــة القتالية لدى 
منت�شبيهـــا.  ووجه اجلميع باأهميـــة البذل املتوا�شل 
املت�شم بامل�شوؤولية والرتقاء والعطاء املرتكز على 
الإخال�ـــص، م�شدداً على احلر�ص الكبري باأن يظل هذا 
النهج الطيب منطلقاً للعمل الع�شكري على الأ�شعدة 

كافـــة ويف خمتلـــف املياديـــن واملواقـــع القتاليـــة 
والتدريبيـــة والإداريـــة؛ لتبقـــى قوة دفـــاع البحرين 
بعـــون اهلل تعالى قـــادرة دائمـــاً على احلفـــاظ على 
مكت�شبـــات الوطن التاريخيـــة، ومنجزاته احل�شارية، 

وب�شط الأمن وال�شتقرار يف ربوع اململكة.

قـــدم النائب ماجـــد املاجد اأ�شمى اآيـــات ال�شكر 
والتقديـــر لرئي�ـــص الـــوزراء �شاحب ال�شمـــو امللكي 
الأمـــري خليفـــة بـــن �شلمـــان اآل خليفـــة لتوجيهاتـــه 
الكرميـــة لـــوزارة الإ�شـــكان بتلبية احتياجـــات قرية 
القريـــة مـــن اخلدمـــات الإ�شكانيـــة من خـــالل م�رشوع 
اإ�شـــكاين وا�شتيفاء طلبـــات الأهايل فيهـــا باملدينة 

ال�شمالية.
وقـــال املاجـــد لــــ “البـــالد” اإن اأهـــايل القريـــة 
ا�شتب�ـــرشوا اخلـــري بهـــذه التوجيهـــات امليمونـــة من 
�شمو رئي�ص الـــوزراء، الذي ي�شغي بكل اهتمام لكل 
مطالب املواطنني اخلدمية باملدن والقرى، وي�شدر 
امل�شوؤولـــني  وكبـــار  للـــوزراء  الفوريـــة  توجيهاتـــه 
لإجناز مـــا ي�شهم يف حتقيق مزيد مـــن الراحة والأمن 

وال�شتقرار.

واأكـــد اأن م�رشوع اإ�شـــكان القرية �شي�شهم يف حل 
م�شكالت موؤرقة لأ�رش بحرينية عانت من مرارة ال�شكن 
بالإيجـــار لفرتة طويلـــة اأو اكتظت منـــازل والديهم 

بهم.
واأثنـــى املاجد على جهود وزيـــر الإ�شكان با�شم 
احلمر لتنفيذ برنامج عمل احلكومة، وح�شه للتعجيل 
يف حتقيـــق التوجيهات الكرمية ل�شمو رئي�ص الوزراء 
مـــن خالل اإعداد جدول زمني لتنفيذ امل�رشوع وتوفري 

امليزانية املنا�شبة له وفقا لربنامج عمل احلكومة.
واأكـــد املاجد دعمـــه وزمـــالءه مبجل�ـــص النواب 
اجلهـــود الراميـــة للوفاء بخطة الدولـــة لتلبية طابور 
الطلبـــات الإ�شكانية من خالل العديد من امل�رشوعات 
مبختلـــف املحافظـــات، ويعـــد ذلـــك وفـــاء بالن�ـــص 
الد�شتـــوري الـــذي يوجب على الدولـــة كفالة توفري 

ال�شكن الالئق لالأ�رشة البحرينية.
وثمـــن املاجـــد جهود جمعيـــة القريـــة اخلريية، 
التـــي كان لها دور كبـــري يف حتريك امللف الإ�شكاين 
ومتابعة حالت املت�رشريـــن واأ�شحاب الطلبات التي 

تاأخر الوفاء بتلبيتها.

املنامة - �شوؤون الكهرباء واملاء: ا�شتقبل 
وزيـــر �شوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�شني مريزا 
�شفري رو�شيـــا الحتادية لدى مملكـــة البحرين 
فاغيف جاريـــف.  وخالل اللقـــاء، ا�شتعر�ص مع 
ال�شفـــري اأبـــرز امل�شاريع التي تقـــوم بتنفيذها 
هيئـــة الكهربـــاء واملـــاء انطالقـــاً مـــن اهتمام 
القيـــادة بتوطيد العالقات بـــني البلدين، ومت 
كذلك التطرق اإلى ما مت حتقيقه لغاية الآن من 
النتائـــج والتو�شيات التي اأثمـــرت عن الزيارة 
امليمونة من جاللة امللـــك الى رو�شيا يف الآونة 
الأخـــرية، واملتابعـــات التـــي قام بهـــا �شاحب 
ال�شمو امللكي ويل العهـــد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ـــص جمل�ص الوزراء يف زيارته 

اأي�شاً اإلى رو�شيا يف وقت �شابق.

من جانبه اأعرب ال�شفري الرو�شي عن �رشوره 
مبـــا يتـــم تنفيذه مـــن م�شاريع م�شرتكـــة توؤكد 
التعـــاون الوطيـــد بـــني البلديـــن ال�شديقني، 

وموؤكـــداً ا�شتعـــداد بالده لتعزيز هـــذا التعاون 
القائـــم يف قطـــاع الكهربـــاء واملـــاء ومبا يخدم 

امل�شالح والتطلعات كافة.

النعيـــم - حملـــة الإمـــام احل�شـــني “ع” للتـــربع 
بالـــدم: اأعلنت اللجنـــة العليا املنظمـــة حلملة الإمام 
احل�شـــني )ع( للتربع بالـــدم، عن انطـــالق احلملة يف 
ن�شختها الــــ 19 يومي اجلمعة وال�شبـــت )الثامن من 
�شهـــر حمـــرم، املوافق 29 و30 �شبتمـــرب 2017( اإذ 
�شيكون اليـــوم الأول خم�ش�ًشا للن�شاء واليوم التايل 

للرجال، وذلك ب�شعار “احل�شني.. حمبة”.
وك�شـــف رئي�ص اللجنـــة العليا املنظمـــة للحملة 
فا�شـــل الن�شيـــط عـــن اأن فـــرق العمـــل ا�شتكملـــت 
ال�شتعـــدادات اخلا�شـــة لإقامـــة احلملة هـــذه املرة 
يف مركـــز �شبـــاب النعيـــم مقابـــل مدر�شـــة النعيـــم 
الثانويـــة للبنـــني، والتـــي تقيمهـــا جمعيـــة النعيم 
اخلرييـــة بالتعاون مـــع بنك الدم املركـــزي يف وزارة 
ال�شحـــة معرًبا عن �شكـــره وتقديره لوزيـــرة ال�شحة 
لتوجيهاتها املعنيني يف الوزارة للتعاون مع احلملة، 
مثمنـــا يف ذات الوقـــت الدعـــم اللوج�شتـــي من مركز 
�شبـــاب النعيـــم واإدارة الأوقـــاف اجلعفريـــة وتعاون 
وزارة الداخلية ممثالً مبديرية اأمن حمافظة العا�شمة 
ومركز �رشطة النعيم، و�رشطة املرور و�رشطة املجتمع، 
وال�شكـــر مو�شـــول مللحـــق ديلـــي الطبـــي الراعـــي 

الإعالمي للحملة.
وبـــني الن�شيـــط اأن هذه احلملة تعك�ـــص امتداداً 
راقيـــاً لتج�شيد اأحد اأهـــداف نه�شة الإمـــام احل�شني 
)ع( املباركـــة وهـــو البـــذل والعطـــاء، وت�شتقطـــب 
احلملة ب�شكل �شنوي مئـــات البحرينيني واملقيمني 
مبختلـــف اأطيافهم للتربع بدمائهـــم يف �شبيل اإنقاذ 
حياة مر�شـــى وحمتاجني، دون النظـــر اإلى انتمائهم 
ولونهـــم، وهـــو اأحد اأ�ـــرشار ا�شتمـــرار هـــذه املبادرة 

الإن�شانيـــة الراقية. ولفت اإلـــى اأن احلملة هذا العام 
طـــورت نظـــام الت�شجيل للتربع وفتحـــت باب احلجز 
الإلكـــرتوين للمواعيد ب�شكل م�شبـــق؛ بهدف تنظيم 
عمليـــة التربع بالـــدم وت�شهيـــل الإجـــراءات اإذ فتح 
الت�شجيـــل اأم�ـــص اخلمي�ـــص ال�شابـــع من حمـــرم )28 
�شبتمـــرب 2017( يف متام ال�شاعة 12 ظهراً من خالل 
www.Hussai - )ململوقـــع الإلكـــرتوين للحملـــة 

.)bloodbank.org/booking

• القائد العام متفقًدا اإحدى الوحدات	

• وزير �شوؤون الكهرباء ملتقًيا ال�شفري الرو�شي	

• خالل تد�شني احلملة	

املنامة - بنا: تلقى رئي�ص الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفـــة برقية �شكر جوابية 
من عاهل اململكـــة العربية ال�شعودية 
امللـــك  ال�رشيفـــني  احلرمـــني  خـــادم 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود؛ وذلك 
رداً علـــى برقية تهنئة �شموه مبنا�شبة 
جناح مو�شم احلج للعام 1438 هجرية 
�شمنهـــا خـــادم احلرمـــني ال�رشيفـــني 
خال�ص �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
امللكـــي رئي�ص الـــوزراء علـــى م�شاعر 
�شموه الأخويـــة الطيبة، متمنياً ل�شموه 
موفـــور ال�شحـــة وال�شعـــادة، ول�شعب 
مملكـــة البحريـــن ال�شقيـــق املزيد من 

التقدم والرخاء.
كما تلقى رئي�ـــص الوزراء �شاحب 
ال�شمـــو امللكـــي الأمـــري خليفـــة بـــن 
�شلمان اآل خليفـــة برقية �شكر جوابية 
مـــن ويل العهـــد نائب رئي�ـــص جمل�ص 
الـــوزراء باململكة العربيـــة ال�شعودية 
�شاحـــب ال�شمو امللكـــي الأمري حممد 
بـــن �شلمان بن عبدالعزيـــز اآل �شعود؛ 

وذلـــك رداً علـــى برقية تهنئـــة �شموه 
مبنا�شبـــة جنـــاح مو�شـــم احلـــج للعام 
1438 هجريـــة، �شمنها �شموه خال�ص 
ال�شمـــو  ل�شاحـــب  وتقديـــره  �شكـــره 
امللكـــي رئي�ص الـــوزراء علـــى م�شاعر 
�شموه الأخويـــة الطيبة، متمنياً ل�شموه 
موفـــور ال�شحـــة وال�شعـــادة، ول�شعب 
مملكـــة البحرين ال�شقيـــق املزيد من 

التقدم والرخاء.

املنطقــــة  بلديــــة   - الرفــــاع 
اجلنوبيــــة: ا�شتقبــــل املديــــر العــــام 
لبلديــــة املنطقــــة اجلنوبيــــة عا�شــــم 
عبــــداهلل، مبكتبــــه مببنــــى البلدية يف 
الرفاع، ع�شــــو جمل�ص النواب النائب 

حم�شن البكري.
وا�شتعر�ــــص املديــــر العــــام مــــع 
النائــــب البكــــري خــــالل اللقــــاء، اأبرز 
م�رشوعات البلدية اخلدمية والتنموية 
يف املنطقة اجلنوبية، اإذ اأ�شاد املدير 
العام بالدور الذي ي�شطلع به جمل�ص 
النــــواب لتحقيق تطلعات وطموحات 
املواطنني مــــن اخلدمــــات املختلفة 
من خالل التعاون مع البلدية يف �شتى 

املجالت.
من جهته، اأ�شــــاد النائب البكري 
بجهــــود بلدية املنطقــــة اجلنوبية يف 
اإن�شاء امل�شاريع التنموية التي تخدم 
املواطنــــني واملقيمــــني، وحر�شهــــا 
علــــى ال�شتمــــاع لحتياجــــات الأهايل 
والعمل علــــى تنفيذها وفق املوازنة 
املتاحة فيما يخت�ص بجميع اجلوانب 
املتعلقــــة بالنظافة العامة والتجميل 
والزراعــــة والرتاخي�ــــص وغريهــــا من 
اخلدمــــات احليويــــة، موؤكــــداً دعمــــه 
جلهــــود البلدية يف تنفيذ امل�رشوعات 
احتياجــــات  تلبــــي  التــــي  اخلدميــــة 

املواطنني يف املنطقة. 

املنامـــة - بنـــا: اأكـــد الرئي�ـــص 
التنفيذي لهيئـــة البحرين لل�شياحة 
واملعار�ـــص ال�شيخ خالـــد بن حمود 
اآل خليفة اأهمية تعزيز اأطر التعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بـــني  الثنائـــي 
واجلمهوريـــة التون�شية يف املجالت 
كافة، خ�شو�شاً يف املجال ال�شياحي.
واأ�شـــار ال�شيـــخ خالد بـــن حمود 
اآل خليفـــة خـــالل ا�شتقبالـــه �شفـــري 
اجلمهوريـــة التون�شيـــة يف البحريـــن 
حممـــد بـــن يو�شـــف اإلـــى ا�شتعداد 

هيئة البحريـــن لل�شياحة واملعار�ص 
لتعزيز العالقات مع تون�ص، والعمل 
علـــى حتقيق الأهداف امل�شرتكة مبا 
يحقق تطلعـــات القيادتـــني يف كال 

البلدين.
واأكد �شفري اجلمهورية التون�شية 
تعزيـــز  علـــى  للعمـــل  ا�شتعـــداده 
التعـــاون امل�شرتك بـــني البلدين يف 
املجال ال�شياحي، وموا�شلة اجلهود 
املبـــادرات  ل�شتك�شـــاف  الراميـــة 

الثنائية التي تخدم هذا اجلانب.

• ماجد املاجد	

حمرر ال�شوؤون املحلية 

• �شمو رئي�ص الوزراء	



�أك���د  للم���ر�أة:  �لأعل���ى  �ملجل����س   - �لرف���اع 
خ���ر�ء �إعالميون ون���و�ب و�ضوري���ون �أهمية و�ضع 
��ضرت�تيجي���ة �إعالمية وطنية �ضامل���ة تهدف لإبر�ز 
�إجناز�ت �ملر�أة �لبحرينية يف �ضتى �ملجالت وب�ضكل 
م�ضت���د�م، لفتني �إلى �أهمية هذه �ل�ضرت�تيجية يف 
توعي���ة �لر�أي �لعام �ملحل���ي باأهمية ح�ضور �ملر�أة، 
�إ�ضافة �إلى تعريف �لعامل مبنجز�ت مملكة �لبحرين 

على �ضعيد تقدم �ملر�أة.
و�أ�ضارو� خالل مائدة م�ضتديرة نظمها �ملجل�س 
�لأعلى للمر�أة بالتعاون مع معهد �لبحرين للتنمية 
�ل�ضيا�ضي���ة حت���ت عن���و�ن “�لإع���الم و�مل�ضارك���ة 
�ل�ضيا�ضية للم���ر�أة” �إلى �أن �مل�ضارك���ة �ل�ضيا�ضية 
للم���ر�أة يف �ملجل����س �لنياب���ي و�ملجال����س �لبلدية 
م�ضاألة ل ترتبط فقط بالتمكني �ل�ضيا�ضي للمر�أة، 
و�أك���دو� يف �لوقت ذ�ته م�ضوؤولي���ة �ملر�أة ذ�تها يف 
�لتو��ض���ل مع و�ضائ���ل �لإعالم و�لعمل عل���ى �إبر�ز 

دورها من خالل تلك �لو�ضائل.

اإلعالم وتشكيل الوعي السياسي
و�أك���دت �لأمني �لعام للمجل����س �لأعلى للمر�أة 
هالة �لأن�ضاري �أن �مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية هي �أو�ضع 
بكث���ر من مفه���وم �لتمكني �ل�ضيا�ض���ي �ملرتبطة 
فامل�ضارك���ة  �لرمل���ان،  لقب���ة  �مل���ر�أة  بو�ض���ول 
�ل�ضيا�ضية تغطي جو�نب عدة من �ضمنها ممار�ضة 
�لناخ���ب حلقه �لنتخاب���ي بدق���ة ومو�ضوعية، كما 
تاأت���ي م�ضاأل���ة مز�ول���ة �لعمل �ل�ضيا�ض���ي من خالل 
�جلمعي���ات �ل�ضيا�ضي���ة كجان���ب و��ض���ع للم�ضاركة 
�ل�ضيا�ضي���ة بل ه���ي �ملدر�ضة �لو�قعي���ة و�لعملية 

للو�ضول �إلى �أعلى درجات �مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية. 
و�أ�ضارت �لأن�ضاري �إلى دور �لإعالم يف ت�ضكيل 
�لوع���ي �ل�ضيا�ضي يف �ملجتمع عل���ى �ملدى �لبعيد 
و�إل���ى �أهمي���ة كون���ه �لو�ضيل���ة �ملثالي���ة يف جمال 
�لت�ض���ال �ل�ضيا�ضي ب���ني �ملر�ض���ل و�ملتلقي، �أو 
عل���ى �ضعيد �لت�ضوي���ق �لإعالمي �أو �إب���ر�ز �لنماذج 
�لناجحة ب�ضكل يبتعد عن �لتكر�ر و�جلمود، م�ضرة 
�إل���ى �أهمية و�ضائ���ل �لت�ضال �جلدي���دة يف جتديد 
و�ضيل���ة �لتو��ض���ل �لإعالم���ي وطريق���ة �لتو��ضل 

وم�ضم���ون �لر�ضائ���ل �لإعالمية �لت���ي ت�ضتطيع �أن 
ت�ض���ل �إلى �أك���ر قدر ممك���ن من �جلماه���ر، و�أن 
ت�ضاند دور �لإعالم �لتقليدي يف �لو�ضول �إلى �أكر 
�رشيح���ة ممكنة؛ موؤكدة يف ه���ذ� �ل�ضدد �أن �ملجل�س 
�لأعل���ى للمر�أة يتطلع �إلى �ضيا�ضة �إعالمية متجددة 
ت�ضتطي���ع �أن تعك�س من خالل �أدو�تها �ملتعددة ما 
حتققه �مل���ر�أة �لبحرينية ب�ضكل مت���زن و�أن يكون 

ذلك �ضمن �أهم �أولوياتها. 

لجنة نوعية 
وقال���ت �ملبع���وث �خلا�س بالدي���و�ن �مللكي 

�لكاتب���ة �ل�ضحافية �ضمرة رج���ب �إن �لإعالم �لذي 
ل ميل���ك روؤي���ة و��ضح���ة للو�ض���ول �إل���ى �أه���د�ف 
معين���ة �ضيك���ون �إعالما فارغ���ا، و�قرتحت رجب يف 
هذ� �ل�ضي���اق تاأ�ضي�س جلنة نوعي���ة م�ضغرة ت�ضم 
خمت�ض���ني يف �ملجال لو�ضع خط���ة �إعالمية وطنية 
ت�ضمن ��ضتد�مة �إبر�ز �إجناز�ت مملكة �لبحرين على 
�ضعيد متك���ني �ملر�أة ورف���ع م�ضاركتها يف �حلياة 
�لعامة و�ل�ضاأن �ل�ضيا�ضي، وبيان ح�ضورها ون�ضبته 

بالأرقام و�لإح�ضاء�ت.
وقال���ت رجب �إن ه���ذه �للجنة تك���ون مهمتها 
للمجتم���ع  �حلقيقي���ة  بال�ض���ورة  �لع���امل  تعري���ف 
�لبحرين���ي �حلديث �ملتط���ور و�ملحافظ يف �لوقت 
ذ�ته، و�لرتكيز على �لإجناز�ت �لبحرينية �ملتقدمة 
عاملي���ا يف خمتل���ف �ملج���الت، وم���ن �أبرزها جمال 
�مل���ر�أة، �ضم���ن روؤي���ة ��ضرت�تيجي���ة نح���دد فيه���ا 
�أولوياتن���ا �لوطنية”، م�ضددة عل���ى �أهمية �لدر�ما 
كو�ضيل���ة �إعالمي���ة تبني �ل���دور �لفاع���ل للمر�أة يف 

�ملجتمع. 

وعي مجتمعي وموارد مالية
ب���دوره، �أعرب ع�ض���و جمل�س �ل�ض���ورى ع�ضو 
جمل�س �أمناء معهد �لتنمية �ل�ضيا�ضية �أحمد �حلد�د 
عن �عتقاده باأن �ملر�أة �لبحرينية تو�جه م�ضكلتني 
عل���ى �ضعي���د �مل�ضارك���ة �ل�ضيا�ضية، هم���ا “وجود 
�رشيح���ة و��ضع���ة م���ن �ملجتم���ع ل ز�ل���ت ل ترى يف 
م�ضاركة �ملر�أة يف �لنتخابات �رشورة، كما �أن بع�س 
�لن�ضاء لي�س لديهن �ملو�رد �ملالية �لالزمة لدخول 

�لنتخابات”. 
و�أ�ض���ار �حل���د�د �إل���ى �أن على �مل���ر�أة �أي�ضا �أن 
تب���ادر وت�ضل لالإعالم، وت�ضتثم���ر �إمكانات �لإعالم 
�جلدي���د، موؤك���د� �أهمية مو��ضل���ة �مل���ر�أة يف �إبر�ز 
منجز�تها و�لتعامل مع جميع �لظروف و�ملتغر�ت.

تنوع الرسالة اإلعالمية
م���ن جانبه، ق���ال رئي����س جمعي���ة �ل�ضحفيني 
�لبحريني���ة موؤن�س �مل���ردي �إن �ل�ضحاف���ة و�لإعالم 
�لبحرين���ي عموم���ا مل يق���م باإب���ر�ز دور �مل���ر�أة يف 
�ملجتم���ع كم���ا يج���ب رغم وج���ود �إجن���از�ت كبرة 
للمر�أة، ولفت �إلى �أن �لر�ضالة �لإعالمية ل يجب �أن 
تق���دم ب�ضكل و�حد للجمه���ور، و�إمنا ب�ضكل مطبوع 

ومرئي وعر �لإعالم �جلديد.
و�أ�ض���ار �إلى وجود م�ضكل���ة يف �لإعالم �خلارجي 
يف �إب���ر�ز منجز�ت �لبحرين، ومن ذلك ح�ضور �ملر�أة 
�لو��ض���ع يف كل �ملج���الت، و�أك���د يف ذ�ت �لوق���ت 
�أهمية �لدر�م���ا و�لأفالم �لوثائقية عموما يف توعية 
�ملجتمع باأهمية ح�ضور �ملر�أة يف �حلياة �ل�ضيا�ضية.
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دعوات لإطالق ا�سرتاتيجية اإعالمية لإبراز اإجنازات البحرينية
يف مائدة م�ضتديرة نظمها “�لأعلى للمر�أة” 

القب�ض على اآ�سيوي حاز خمدرات بـ 51 األف دينار

اإيداع متهم بالطب النف�سي لعتدائه على املارة

“ال�سحة”: 3 مراكز تعمل 24 �ساعة خالل “عا�سوراء”

اإيداع تعوي�سات رفع الدعم عن اللحوم بداية اأكتوبر

�ملنام����ة - وز�رة �لد�خلي����ة: �رشح 
�ملدير �لعام ل����الإد�رة �لعامة للمباحث 
و�لأدل����ة �جلنائية ب����اأن �رشطة مكافحة 
�ملخ����در�ت متكنت م����ن �لقب�س على 
�آ�ضيوي بحوزته لفافات، حتتوي على 
مادتي �ل�ضب����و �ملخ����درة و�لهروين، 
�إ�ضاف����ة �إل����ى مبال����غ مالي����ة متنوعة، 
وقدرت �لقيم����ة �ملالية للم�ضبوطات 

بحو�يل 51 �ألف دينار.
و�أو�ض����ح �أن �لتحري����ات �لأولي����ة، 
�أ�ض����ارت �إلى �أن �ملذكور بحوزته مو�د 

خم����درة بغر�س ترويجها، وبعد تاأكيد 
�لالزم����ة،  �لأدل����ة  �ملعلوم����ات وجم����ع 
مت مبا�����رشة �أعم����ال �لبح����ث و�لتح����ري 
و�لت����ي �أ�ضف����رت ع����ن حتدي����د هويته 
و�لقب�س علي����ه، كما مت حتريز �ملو�د 

�مل�ضبوطة.
 و�أ�ض����ار �ملدي����ر �لع����ام ل����الإد�رة 
�لعام����ة للمباحث و�لأدلة �جلنائية �إلى 
�أنه جار ��ضتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزم����ة؛ متهيد�ً لإحال����ة �لق�ضية �إلى 

�لنيابة �لعامة.

�ملنام����ة - �لنياب����ة �لعامة: �رشح 
وكي����ل �لنيابة حم����د �لق����الف بنيابة 
�لأ�����رشة و�لطفل ب����اأن �لنياب����ة �لعامة 
با�����رشت �لتحقي����ق مع مته����م بالغ يف 
بالغ����ات معرو�ضة ع����دة عليها ب�ضاأن 
قيام����ه بالعت����د�ء على �ضالم����ة ج�ضم 
بع�س �ملارة م����ن �لأطفال و�لبالغني 
بال�رشب با�ضتخ����د�م �ل�ضالح �لأبي�س 
يف منطق����ة �لرف����اع �ل�رشق����ي، وبع����د 
�لنته����اء م����ن ��ضتج����و�ب �ملتهم مت 

�إيد�ع����ه يف م�ضت�ضفى �لطب �لنف�ضي 
عل����ى ذمة �لتحقي����ق لتوقيع �لك�ضف 
�لطبي �لنف�ضي و�لعقلي عليه؛ لبيان 
عم����ا �إذ� كان يع����اين من �آف����ة عقلية 
�أو نف�ضي����ة جتعل����ه غر م�ض����وؤول عن 
ت�رشفات����ه م����ن عدمه بع����د �أن وجهت 
له تهم����ة �لعتد�ء عل����ى �ضالمة ج�ضم 
�لغر، وج����ار ��ضتكم����ال �لتحقيقات 
�لو�قع����ة؛  �ضه����ود  �أق����و�ل  و�ضم����اع 

متهيد�ً للت�رشف يف �لق�ضية. 

�ملنام����ة - وز�رة �ل�ضحة: �أعلنت 
�إد�رة �ملر�كز �ل�ضحية بوز�رة �ل�ضحة 
عن �أوقات عمل �ملر�كز �ل�ضحية خالل 
عطلة عا�ضور�ء، مو�ضحة �أن �خلدمات 
�ل�ضحي����ة �ضتك����ون متو�ف����رة يف عدد 
م����ن �ملر�ك����ز �ل�ضحي����ة، �إذ �ضيعم����ل 
مركز �ملح����رق �ل�ضم����ايل ومركز حمد 
كان����و �ل�ضحي بالرفاع ومركز يو�ضف 
عبد�لرحمن �جننر �ل�ضحي على مد�ر 

24 �ضاعة.
يف ح����ني �ضيعم����ل كل م����ن مركز 
�لنعيم �ل�ضحي ومرك����ز حممد جا�ضم 
كان����و �ل�ضح����ي )دو�ر 17(، ومرك����ز 
�ض����رتة �ل�ضح����ي ومرك����ز �ل�ضيخ جابر 
�ل�ضب����اح يف بارب����ار م����ن �ل�ضاع����ة 8 
�ضباحاً وحتى �ل�ضاعة �لو�حدة ظهر�ً، 
وخالل �لفرتة �مل�ضائية من �ل�ضاعة 4 

ع�رش�ً وحتى �ل�ضاعة 12 م�ضاًء.

مدين����ة عي�ض����ى - وز�رة �لعم����ل 
�أنه����ت  �لجتماعي����ة:  و�لتنمي����ة 
وز�رة �لعم����ل و�لتنمي����ة �لجتماعي����ة 
مبال����غ  لإي����د�ع  ��ضتعد�د�ته����ا 
�لتعوي�ض����ات ع����ن رف����ع �لدع����م عن 
�للح����وم �ل����ذي ت�رشف����ه �حلكومة كل 
�مل�رشفي����ة  �حل�ضاب����ات  �أ�ضه����ر يف   3
وذل����ك  �مل�ضتفيدي����ن،  للمو�طن����ني 
مقدم����اً ع����ن �أ�ضهر �أكتوب����ر ونوفمر 

ودي�ضمر 2017.
و�ضيتم �إيد�ع �ملبالغ يف ح�ضابات 
�ملو�طن����ني �مل�رشفية مع بد�ية �ضهر 

�أكتوب����ر، علماً باأن �إجم����ايل عدد �لأ�رش 
�لتعوي�����س  م����ن مبل����غ  �مل�ضتفي����دة 
�ألف����اً   153 يبل����غ  �لدفع����ة  ه����ذه  يف 
و568 �أ�����رشة بحرينية، مببل����غ �إجمايل 

)6،557،957.500( دينار.
�لتعوي�ضات �ضمن  وت�رشف هذه 
�آلي����ات توجي����ه دعم �للح����وم ل�ضالح 
�ملو�طن����ني، وذلك ��ضتناد�ً �إلى قر�ر 
جمل�����س �ل����وزر�ء �ملتخ����ذ يف جل�ضت����ه 
�ملنعق����دة بتاريخ 18 ماي����و 2015، 
ب�ض����اأن تنفي����ذ �آلي����ة جدي����دة لدع����م 

�للحوم.
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ا�ستغـرق بنـاوؤه عاًمـا كامـالً وهـو اإهـداء منـي لبـلـدي
م�صمم ن�صب ال�صقر يتحدث لـ “$”:

يف لقـــاء جميل وخمتلـــف، التقت “البالد” 
�صبـــاح اأم�س حممـــد عبداهلل جناحـــي يف منزله 
بالرفـــاع، وحممد هو �صاحـــب ت�صميم جم�صم 
“ال�صقـــر” ال�صهـــر باملحرق، وهـــو املج�صم 
الـــذي اأثر ب�صاأنـــه لغط موؤخراً بعـــد اأن اأعلنت 
هيئة الثقافـــة والآثار نيتهـــا نقله من ملوقع 

اآخر باملحافظة اجلنوبية.
ومت اللقـــاء بدعـــوة كرميـــة مـــن ع�صـــو 
جمل�ـــس بلدي املحرق جنـــم اآل �صنان، وبرفقة 
الإعالمـــي م�صعـــب ال�صيـــخ، حيـــث مت تبادل 
اأطراف احلديث مع جناحي عن ق�صة املج�صم، 
البدايـــات كيف كانت، واإلـــى اأين اآلت اإليه يف 
العام 1983 حتديـــداً، وهو العام الذي ن�صب 
املج�صـــم الذهبـــي ال�صهر يف بقعتـــه اخل�رضاء 

بالقرب من املطار، وحتى اللحظة.
وي�صرتجع جناحـــي الذاكرة، قبل اأن يقول 
“اأثنـــاء �صفراتي املتعددة للـــدول الأوروبية 
ودول �ـــرضق اآ�صيـــا ملمار�صة التجـــارة، لطاملا 
لفت انتباهـــي وباإعجاب املج�صمات املتناثرة 
هنا وهنـــاك، والتي ت�رضد جمـــال تاريخ البلد، 
واإرثه احل�صاري، مثـــرة الذهول للمواطنني، 
ولل�صواح معاً، بل واإن الكثر منها اأ�صحت من 

املعـــامل ال�صياحية التي يعتنـــي لها كثرون 
من مناطـــق اأخرى بعيدة، وعليـــه جاءت فكرة 
بنـــاء جم�صم جميـــل وا�صتثنائـــي، يكون هدية 

متوا�صعة مني للبحرين”.
وي�صيف “بعد تفكر طويل، واأثناء اإحدى 
زياراتـــي للفلبـــني، ملنطقـــة )ريـــزال بارك( 
ال�صاحلية حتديداً، راأيت العديد من املج�صمات 
اجلميلة هناك، وبعـــد بحث م�صن عن �صاحب 
هذه املج�صمـــات اجلميلة، ا�صتطعت الو�صول 
اإليـــه، وبعـــد حديث ق�صـــر معه عـــن اأعماله، 
عر�صت عليه احل�صـــور للبحرين لبناء جم�صم، 
فوافـــق بعد اأن حـــدد راتباً معينـــاً، وطلب اأن 
يح�ـــرض معه م�صاعـــدا متخ�ص�صـــا يف ال�صباغة، 

وكان ذلك بالفعل، واأح�رضتهم للبحرين”.
وفيمـــا يخ�ـــس الت�صميـــم، قـــال “فكرت 
باملو�صـــوع طويـــاًل، وبعدها هاتفـــت ال�صيخ 
خالـــد بن حممـــد اآل خليفـــة، واقرتحـــت عليه 
امل�ـــرضوع، و�صاألته عمـــا اإذا كان عنـــده �صقر، 
فقـــال يل: تبي تـــروح قن�ـــس؟ فاأجبته: ودي 
اأ�صوف حركات ال�صقـــر، واأّبي اأ�صوره، فقال: 
اأحياناً اميرين ال�صيخ را�صد بن عي�صى ويجيب 
معـــاه �صقر، ولني جا كلمتـــك”، وبالفعل بعد 
يومـــني ات�صل بي ال�صيـــخ، وذهبت ملقابلته، 
ال�صقـــر  بت�صويـــر  قمـــت  جلو�صنـــا،  واأثنـــاء 

وهـــو بحـــركات عدة، منهـــا حركـــة ال�صتعداد 
لالنق�صا�س على الفري�صة”.

- �صاألتـــه هنـــا: هـــل ل تزال لديـــك هذه 
ال�صور؟

يجيـــب جناحي باأ�صـــف “احرتقت جميعها 
مع احـــرتاق معر�ـــس )�صـــن فـــالورز( لالأثاث 

والذي كنت اأملكه العام 1992”.
ويتابـــع “اأخذت ال�صـــور جميعها ومن ثم 
ذهبـــت لل�صيـــخ عبـــداهلل بن حممـــد ال خليفة 
رحمـــه اهلل، وكان حينهـــا رئي�ـــس البلديـــات، 
وعر�صتهـــا عليـــه، وطرحـــت عليه فكـــرة بناء 
املج�صـــم، وعن رغبتي باأن اأهديه اإلى البلدية، 
فاأبدى اإعجابـــه بالفكرة وبال�صور املعرو�صة، 
فا�صتاأذنـــت �صموه باأن يوجـــه لتحديد املكان 
املنا�صـــب لبنـــاء الن�صب، وكان مـــن املواقع 
املر�صحـــة ال�صاحل املمتد مـــا بني ج�رض ال�صيخ 
عي�صـــى بن �صلمـــان رحمـــه اهلل، وج�رض املحرق 

القدمي، مقابل فندق الدبلومات”. 
ويبت�صـــم جناحي قبـــل اأن يقـــول “لزلت 
اأذكر كلمـــات ال�صيخ عبداهلل بـــن حممد رحمه 
اهلل وهـــو يقول )احتمال يا حممـــد يبنون ج�رض 
بالقـــرب من هاملـــكان(، يف اإ�صـــارة اإلى موقع 
ج�رض ال�صيـــخ عي�صى بن �صلمان احلايل، وهو ما 

حدث فعالً”.

ال�صـــورة  اختيـــار  مت  اأن  “بعـــد  ويتابـــع 
املنا�صبـــة، والتـــي علـــى اإثرهـــا مت ت�صميـــم 
املج�صـــم، بداأنـــا يف عمـــل املج�صـــم يف براحـــة 
م�صتـــودع متجـــري )�صـــن فـــالورز( ب�صـــرتة، 
وا�صتغـــرق العمل منا عاماً واحداً، وكان العمل 

�صاقا، وم�صتمراً، ليالً ونهاراً”.
وي�صيف “ولقد اأ�رضرت يومها على اأن يتم 
بناء املج�صم من مادة قوية، حتافظ على بقاء 
املج�صم، من حيث ال�صـــكل، واللون، والربيق 
لفـــرتة طويلـــة، فاأ�صـــار يل البع�ـــس مبراجعة 
املقـــاول عبداهلل الب�صتكـــي رحمه اهلل، والذي 
اأكـــد يل اأن هنالك مادة خا�صـــة تدخل يف بناء 
املباين الكبرة، وهي منا�صبـــة لالأمر، ولكنها 
مكلفة، وعليه فلم اأباِل بال�صعر، واأدخلت هذه 

املادة فوراً يف ت�صنيع املج�صم”.
وي�صيف جناحي “بداأنا بناء املج�صم، وكان 
من احلديـــد، واأدخلنـــا به الأ�صيـــاخ احلديدية 
والفولذية ال�صخمـــة، ثم متت تغطيته مبواد 
ا�صمنتية خا�صة، ومواد اأخـــرى تدخل بجوانب 
ال�صباغـــة ومقاومة ال�صداأ وما اإلى ذلك، وبعد 
عام ذهبت جمدداً لل�صيخ عبداهلل، واأخربته اأن 
جم�صم ال�صقـــر جاهز، فاأبدى رحمه اهلل اإعجابه 

بالأمر وده�صته بذات الوقت”.
ويف �صـــوؤال عـــن وزن املج�صـــم، �صحـــك 

جناحـــي قائالً “�صـــدراين، اأي ميـــزان ذي اللي 
بيقدر يوزنه لك؟”.

ويوا�صـــل “وبعد تردد من ال�صيخ عبداهلل 
ب�صـــاأن اختيار املوقـــع، وبعد اأيـــام عدة، وقع 
اختيـــاره على موقـــع املج�صم احلـــايل، واأثناء 
نقل املج�صم من �صـــرتة، تعر�س عنقه للك�رض، 
فا�صطررنـــا اإلى ت�صليحه ب�صكل احرتايف مبقر 
تثبيته يف املحـــرق، وا�صتغرق منـــا الأمر يوماً 
كامـــاًل، ويل اأن اأ�صر هنا اإلـــى اأن اإعداد موقع 

وتثبيت الن�صب كان من جهة البلدية”.
ويـــردف جناحـــي ب�صوتـــه العميـــق “بعد 
اأن مت تثبيـــت ن�صب ال�صقـــر اجلميل ب�صكله 
النهائي، وكان ذلـــك مبنت�صف العام 1983، 
ن�صـــب بالقـــرب منـــه لوحـــة، مذيلـــة با�صمي 
ك�صاحب للن�صب، اإل اأنه وبعد فرتة وجيزة مت 
اإزالتها، وبنهاية املطاف فاإن هذا الن�صب هو 
اإهـــداء مني للبحرين، البلـــد التي اأحبها والتي 
اأغدقت علي بخرها وطيبها، وحمبة اأبنائها”.

و�صاألته هنـــا “ما �صعورك حـــني متر الآن 
وترى الن�صب مبكانه؟”.

يجيـــب جناحـــي “اأ�صعـــر ب�صعـــادة كبرة، 
تذكـــرين باملا�صي اجلميـــل، وكذلك بعطائي 

لبلدي”.

اإبراهيم النهام

املنامة - هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س: 
اأعلنـــت هيئـــة البحريـــن لل�صياحـــة واملعار�س عن 
 Forum des( اقامـــة الن�صخة 19 ملوؤمتر الـــرواد
Pionniers( يف مملكـــة البحريـــن ال�صنة املقبلة، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع اجلهـــة املنظمـــة للحـــدث 
العاملي، �رضكـــة اي�صـــكات ESCAET ومب�صاركة 

الناقل الوطني، طران اخلليج. 
وجـــاء الإعـــالن علـــى هام�ـــس م�صاركـــة هيئة 
البحريـــن لل�صياحة واملعار�ـــس يف التجمع ال�صنوي 
 IFTM Top Resa“ للعاملني يف قطاع ال�صياحة
2017”، الذي يقام يف فرن�صا خالل الفرتة من 26 

ولغاية 29 �صبتمرب اجلاري. 
يذكـــر اأن الختيـــار وقع على مملكـــة البحرين 
 Forum ل�صت�صافـــة املوؤمتر ال�صياحـــي العاملي
des Pionniers مـــن بـــني العديـــد مـــن البلدان 
 IFTM Top امل�صاركـــة يف التجمـــع ال�صنـــوي لــــ

.Resa 2017
كما تفقد وزير ال�صناعـــة والتجارة وال�صياحة 
زايـــد الزيـــاين اجلنـــاح اخلا�ـــس مبملكـــة البحرين 
املتمثل بهيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س خالل 
معر�س “IFTM Top Resa 2017 و�صكر جهود 
جميـــع العاملني فيه الذين �صاهموا باإظهار �صورة 
م�رضفـــة ململكـــة البحريـــن وتعزيـــز مكانتهـــا على 

خريطة العامل ال�صياحية.
وبهـــذه املنا�صبة، �رضح الوزيـــر زايد  الزياين: 
“اإنه ملن دواعي �رضورنا اأن ن�صارك يف هذا املعر�س 
والذي يعد من اأكرب التجمعات للعاملني يف القطاع 
ال�صياحـــي ممـــا ي�صعى اإلـــى رفع ا�صـــم اململكة يف 
املحافل الدولية واظهار قدراتها كوجهة �صياحية 

مهمة يف املنطقة”.
مـــن جانبه قال مدير اإدارة الت�صويق والرتويج 
ال�صياحـــي بهيئـــة البحريـــن لل�صياحـــة واملعار�س 
يو�صـــف حممد اخلان يف موؤمتر �صحـــايف عقد اأم�س: 
 Forum des اإن “ا�صت�صافـــة احلـــدث العاملـــي
اإيجابية نحـــو تطوير القطاع  Pionniers خطـــوة 
ال�صياحـــي يف مملكـــة البحريـــن وتر�صيـــخ اململكة 

كمق�صـــد �صياحي مهم على م�صتـــوى املنطقة الى 
جانـــب جـــذب وتقويـــة العالقـــات ال�صياحيـــة بني 

البحرين وفرن�صا”.
وقال: “ي�صارك يف املوؤمتـــر ال�صنوي اأكرث من 
120 خبرا من القطاع ال�صياحي يف فرن�صا من �صتى 
املجـــالت منهـــا ال�صياحـــة العائليـــة والرتفيهية، 
الـــى �صياحـــة قطاع العمـــال واملوؤمتـــرات. ويقام 
املوؤمتـــر على مـــدار 3 ايـــام ويتم تنظيـــم العديد 
مـــن الفعاليات وور�ـــس العمل الـــى جانب رحالت 
�صياحيـــة يف البحريـــن للتعـــرف علـــى املقا�صـــد 

ال�صياحية”.
البحريـــن  هيئـــة  “ت�صعـــى  اخلـــان:  واأ�صـــاف 
لل�صياحة واملعار�س لتطوير هذا القطاع والرتقاء 
بـــه لرفع م�صاهمته يف القت�صـــاد الوطني، وتعترب 
فرن�صا من اأهم البلدان التي تقع حتت اإ�صرتاتيجية 
الهيئة وذلك ل�صتقطـــاب ال�صياح من دول اخرى. 
ان عمليـــة التخطيط ال�صياحي تاأتـــي �صمن الروؤية 
الوطنيـــة التي تهدف اإلـــى تنويع املنتج ال�صياحي 
مبـــا يتنا�صب مـــع متطلبـــات الأ�صـــواق ال�صياحية 
وجذب اأنظار امل�صتثمرين اإلى اململكة عرب تقدمي 
احلوافـــز امل�صجعـــة لهـــم ومن ثـــم جـــذب ال�صياح 

وال�رضكات ال�صياحية لتنظيم رحالت للبحرين”.
ح�ـــرض املوؤمتر ال�صحايف اأكرث مـــن 20 اإعالمياً، 
وتطرق اخلان يف املوؤمتر ال�صحايف الى امل�صتجدات 
التنظيميـــة واخلطـــوات التطويرية التـــي اتخذتها 
الهيئـــة اأخراً بهـــدف تعزيز القطـــاع ال�صياحي يف 
اململكـــة. و�صـــارك يف املوؤمتر الرئي�ـــس التنفيذي 
لـــدى �رضكـــة انرتفاي�ـــس Interface، غايل دي ل 
بورتي دو ثايـــل، ال�رضكة التي متثل هيئة البحرين 

لل�صياحة واملعار�س يف فرن�صا. 
يذكر اأن هيئة البحريـــن لل�صياحة واملعار�س 
 IFTM Top Resa“ يف  مـــرة  لأول  ت�صـــارك 
م�صاركتهـــا  خـــالل  مـــن  ت�صعـــى  حيـــث   ،”2017
ل�صتك�صـــاف اأ�صواق جديـــدة والنفتاح على زبائن 
جدد وتقدمي ال�صـــورة امل�رضقة لل�صياحة يف مملكة 

البحرين. 

 ”Forum des Pionniers“ البحرين حتت�سن الن�سخة 19 ملوؤمتر
مب�صاركة 120 من املخت�صني بال�صياحة



ت�سجيل طلبة �الأول �البتد�ئي �جلدد بعد 10 �أيام
اختبارات “املنت�صف” مطلع نوفمرب... وعطلة الربيع 21 يناير 2018

دلي���ل  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  اأ�ص���درت 
االمتحان���ات والعطالت املدر�صية للعام الدرا�صي 

.2017/2018
وبح�ص���ب التقومي �صتب���داأ ال���وزارة بت�صجيل 
الط���الب امل�صتجدي���ن م���ن مواليد الع���ام 2012 
الدرا�ص���ي  للع���ام  االبتدائ���ي  االأول  لل�ص���ف 
2018/2019، وذلك اعتبارا من يوم االأحد حتى 

اخلمي�س املوافق 8 اإلى 12 اأكتوبر2017.
ويتخل���ل الع���ام الدرا�ص���ي احل���ايل للف�ص���ل 
الدرا�ص���ي االأول 5 اإج���ازات ر�صمي���ة، منه���ا عطلة 
راأ����س ال�صن���ة الهجرية، عطل���ة عا�ص���وراء، وعطلة 
املول���د النبوي ال�رشي���ف، وعطلة العي���د الوطني، 
وعطل���ة راأ�س ال�صن���ة امليالدية، وال���ذي �صيكون 

جمموع االإجازات خالل هذا الف�صل 7 اأيام.
وبح�ص���ب الدلي���ل، فم���ن املق���رر اأن تعق���د 
الرتبية اختبارات منت�صف الف�صل الدرا�صي االأول 

جلميع املراح���ل الدرا�صية لالبتدائ���ي واالإعدادي 
والثانوي، بدءاً من يوم االأربعاء املوافق 1 نوفمرب 
2017، وت�صتم���ر لغاية ي���وم االأربعاء املوافق 29 
من ال�صهر نف�صه. اأما االمتحانات النهائية للف�صل 
الدرا�ص���ي االأول لطلبة املرحلة الثانوية والتعليم 
الثان���وي املوازي )م�صائي( �صتب���داأ بيوم الثالثاء 
املواف���ق 3 يناي���ر 2018، و�صيليه���ا امتحان���ات 
املرحل���ة االإعدادي���ة بيوم االأحد املواف���ق 7 يناير 
2018، و�صتكون امتحان طلبة احللقة الثانية من 

التعلي���م االأ�صا�ص���ي للف�صل الدرا�ص���ي االأول من 
يوم الثالثاء املوافق 9 يناير2018.

وبح�ص���ب التق���ومي الدرا�ص���ي �صتح���ل عطلة 
منت�صف العام الدرا�صي )عطلة الربيع( يوم االأحد 
املواف���ق 21 يناي���ر 2018، اإلى ي���وم اخلمي�س 1 

فرباير 2018.
ويف الف�ص���ل الدرا�صي الث���اين �صتكون هناك 
عطلة اإجازة يوم العم���ال ليوم واحد بيوم الثالثاء 

املوافق 1 مايو 2018.

تهيئة طلبة “التقنية”

اختيار اأن�صب االأجنة ونقلها للرحم

اأقام���ت كلية تقنية املعلوم���ات بجامعة البحري���ن يوماً لتهيئة 
الطلب���ة امل�صتجدين الذي���ن متَّ قبولهم للدرا�ص���ة يف العام اجلامعي 
احل���ايل، اإذ تعرفوا اخلطة الدرا�صية واخلدم���ات التي توفرها الكلية 
للطلب���ة. وحثت عميدة كلية تقنية املعلوم���ات ملياء حممد اجل�صمي 

الطلبة على املثابرة واالإ�رشار على التعلم. 

تطل���ق جامعة اخلليج 
الثالث���اء  ي���وم  العرب���ي 
املواف���ق 3 اأكتوبر 2017 
يف مرك���ز االأمرية اجلوهرة، 
البحريني  العلم���ي  الي���وم 
����رشكات  اأك���رب  مب�صارك���ة 
االأبح���اث  اأجه���زة  توري���د 

اجلينية يف العامل.
مرك���ز  مدي���ر  وق���ال 

االأم���رية اجلوهرة االإبراهيم معز بخيت اإن الي���وم العلمي يهدف اإلى 
اإط���الع الباحث���ن اجلدي���د والطلبة عل���ى اأحدث التقني���ات يف جمال 
اجلين���ات والربوتين���ات. وقال املن�ص���ق العام للي���وم العلمي خالد 
جري����س اإن الفعالي���ة �صت�صهد عر�س مركز االأم���رية اجلوهرة الأحدث 
اأبحاثه، حيث تقدم مرمي فدا ورقة حول اأحدث طرق ت�صخي�س االأجنة 

خارج الرحم؛ بهدف اختيار االأجنة االأن�صب ونقلها اإلى رحم االأم. 

م�صتجدات املدار�س اخلا�صة

عق���دت اللجن���ة التن�صيقي���ة الإ�صرتاتيجي���ة تطوي���ر موؤ�ص�ص���ات 
التدريب املهني اجتماعها الدوري، برئا�صة مدير عام االإدارة العامة 

ملراجعة اأداء املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية هيا املناعي.
وخ���الل االجتماع ا�صتعر�س االأع�صاء عدًدا من التقارير ومناق�صة 
الق�صايا املتعلقة مب�صتجدات املدار�س اخلا�صة واملعاهد التعليمية 

املرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم.

9 ساعات

التعليم
• تد�صن برنامج جوهرة اخلط العربي لق�صم اللغة 	

العربية واخت�صا�صية التفوق واملوهبة مبدر�صة 
�صافرة االبتدائية االإعدادية للبنات

�لتمديد �لثالث ل�سد�د ر�سوم جامعة �لبحرين
“الت�صجيل” يغلق اأبوابه ال�صاعة 8 م�صاء

مروة خمي�س

ملدينة �مللك عبد�هلل �لطبية حتويل مر�سى “�ل�سلمانية” 

�جلديدة �إ�سافة مقرر للرتجمة بخطة “�الإعالم” 

مدر�صو “اخلليج العربي” �صيزاولون املهنة بامل�صت�صفيات احلكومية

اإلغاء متطلبات �صابقة قد توؤخر تخرج الطالب

املنامة – اخلليج العربي : بحث رئي�س 
جامع����ة اخللي����ج العرب����ي خال����د العوهل����ي 
م����ع وكي����ل وزارة ال�صح����ة عائ�ص����ة بوعن����ق 
�صب����ل تعزي����ز التع����اون ب����ن وزارة ال�صحة 
البحرينية وجامعة اخللي����ج العربي واملركز 
الطب����ي اجلامعي مبدينة املل����ك عبداهلل بن 

عبدالعزيز الطبية.
وقال رئي�س اجلامعة خالل االجتماع اإن 
العالقة الوثيقة والعريقة التي جتمع جامعة 
اخللي����ج العربي ب����وزارة ال�صح����ة البحرينية 
هي عالق����ة �رشاك����ة تكاملية قوي����ة حمورها 
امل�ص����رتك ه����و حت�ص����ن ج����ودة اخلدم����ات 
ال�صحي����ة واالرتق����اء بالتعلي����م الطبي وفق 
اأحدث النظريات، وتق����دمي خدمات عالجية 
متقدم����ة ل�صع����ب مملكة البحري����ن و�صعوب 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
مب����ا يتما�صى م����ع روؤية وتوجيه����ات رئي�س 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة 
بن �صلم����ان اآل خليفة التي حتث دائما على 
تطوي����ر اخلدمات ال�صحية املقدمة و�صمان 
ح�ص����ول املر�ص����ى عل����ى اأف�ص����ل اخلدمات 

ال�صحية ذات اجلودة العالية.
الطب����ي  املرك����ز  اأن  العوهل����ي  واأك����د 
اجلامع����ي مبدين����ة املل����ك عب����داهلل الطبية 
ي�ص����ع كل خربات����ه وخمتربات����ه واإمكانات����ه 

خلدم����ة اأبن����اء مملك����ة البحري����ن املحول����ن 
من جمم����ع ال�صلمانية الطب����ي لتلقي العالج 
بالداخل بدال من العالج يف اخلارج مما يقلل 
التكالي����ف وُيوؤمن فر�س الع����الج واالمتثال 
لل�صف����اء يف وقت اأق�����رش، مو�صحا اأن باإمكان 
املركز الطبي اجلامع����ي ا�صتقبال العينات 
الطبي����ة املختلف����ة لتحليله����ا يف خمترباته 

املتط����ورة. من جانبها، رحب����ت وكيل وزارة 
ال�صح����ة بوعنق بتطوير التع����اون مع جامعة 
اخلليج العربي املوؤ�ص�صة التعليمية الرائدة 
يف منطقة اخلليج، م�صرية اإلى مناق�صة مدى 
اإم����كان ا�صتف����ادة كلية الطب م����ن الكوادر 
ال�صح����ة يف  ب����وزارة  الطبي����ة املتخ�ص�ص����ة 
جمال التعليم الطب����ي االأكادميي واأي�صا يف 

اإج����راء اأبحاث اإكلينيكي����ة تبحث عن عالجات 
مملك����ة  يف  ال�صائ����دة  لالأمرا�����س  متقدم����ة 
البحري����ن، بحيث ميك����ن للباحثن يف جامعة 
اخلليج العرب����ي اال�صتفادة م����ن االإمكانات 
وامل����وارد الت����ي ميتلكها جمم����ع ال�صلمانية 
االكلينيكي����ة،  االأبح����اث  اإج����راء  يف  الطب����ي 
وباملث����ل ميكن لالأطب����اء الباحثن يف جممع 
ال�صلمانية الطب����ي اال�صتفادة من اخلدمات 
الت����ي يقدمها مرك����ز االأبح����اث االإكلينيكية 
بجامعة اخللي����ج العرب����ي، واأي�صا خمتربات 

املركز الطبي اجلامعة.  
وبحث الطرفان اإمكان التعاون؛ لتوفري 
فر�س اأم����ام اأع�صاء هيئ����ة التدري�س بكلية 
الطب ملمار�ص����ة املهن����ة يف امل�صت�صفيات 
واملراك����ز ال�صحي����ة التابع����ة لل����وزارة مب����ا 
يخ����دم املحافظ����ة عل����ى امله����ارات الطبية 
وتطوير املمار�صة العملية وتدريب الطلبة 
يف املي����دان. وبح����ث �صب����ل زي����ادة وتنظيم 
اال�صتعانة باالأطب����اء اال�صت�صارين يف وزارة 
ال�صح����ة يف التعلي����م الطب����ي اجلامعة بكلية 
الط����ب والعل����وم الطبية مل����ا ميتلكونه من 
خ����ربات ومهارات طبية متميزة ت�صاعد على 
االرتقاء مبهارات الطلبة ورفع م�صتوياتهم 
يف التح�صي����ل الطب����ي م����ن خ����الل التدريب 

العملي.  

اأقام ق�صم االإعالم وال�صياحة والفنون 
لق���اًء  البحري���ن  بجامع���ة  االآداب  بكلي���ة 
لتعري���ف الطلب���ة امل�صتجدي���ن باخلط���ة 

الدرا�صية اجلديدة للق�صم.
االأ�صت���اذ  اللق���اء  خ���الل  وحتدث���ت   
وال�صياح���ة  االإع���الم  ق�ص���م  يف  امل�صاع���د 
والفنون �صماء علوي الها�صمي عن ميزات 

اخلطة.
 وقالت: “اأ�صيفت اإلى اخلطة احلالية 
مق���ررات تخ�ص�صية واختيارية جديدة، مل 
تك���ن متوفرة للطلبة يف اخلط���ة ال�صابقة، 
املتطلب���ات  بع����س  اإلغ���اء  مت  وكذل���ك 

ال�صابق���ة الت���ي ق���د توؤخ���ر الطال���ب عن 
التخ���رج، ومتَّ تعدي���ل اأغل���ب تو�صيفات 

املق���ررات”.  واأك���دت اأن���ه مّت���َت اإ�صافة 
مق���رر الرتجمة متا�صياً مع متطلبات �صوق 

امل�صطلح���ات  عل���ى  والرتكي���ز  العم���ل، 
التعريفية احلديثة اأي�صاً. 
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• غالف دليل االمتحانات والعطالت	

• خالد جري�س	

• تعديل معظم تو�صيفات املقررات	

• اتفاق على اال�صتعانة باأطباء الوزارة بالتعليم يف اجلامعة 	

والت�صجي���ل بجامع���ة  القب���ول  م���ّددت عم���ادة 
البحري���ن �صاع���ات عملها اأم����س اخلمي����س. واأغلقت 

اأبوابها يف ال�صاعة 8 م�صاء.
كم���ا قررت متديد فرتة دفع الر�صوم الدرا�صية 
اإل���ى ي���وم اخلمي����س املواف���ق 5 اأكتوب���ر. وهذا هو 
التمدي���د الثال���ث. ودعت اجلامعة طلب���ة الدرا�صات 
العلي���ا امل�صتجدي���ن حل�ص���ور يوم التهيئ���ة يف يوم 
الثالثاء املوافق 3 اأكتوب���ر. و�صيعقد اللقاء ال�صاعة 

الرابعة يف قاعة مركز التعليم االلكرتوين.
واحل���د االأدن���ى لن�ص���اب الدرا�ص���ات العلي���ا 3 
مقررات اأّي 9 �صاع���ات، وال ميكن الت�صجيل اأقل من 

هذه املقررات وال�صاعات. وكانت اجلامعة قد اأكدت 
انتظام الدرا�صة يف جميع الكليات، واأنَّ معظم الطلبة 

ق���د �صجلوا النِّ�صاَب امل�صموح به من املقررات، ومتَّ 
ت�صكينهم على اجلداول.

ليلى مال �هلل 

• جمعية كلية االآداب بجامعة البحرين تكرم فائزات بجائزة االآداب	
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“الأب” ينكر ن�سبه للآ�سيوية الراغبة يف اجلن�سية البحرينية
“الإدارية” حتيل الق�ضية للمحكمة ال�رشعية

اأم���رت املحكم���ة الك���رى املدني���ة الأولى 
)الدائ���رة الإداري���ة( بوق���ف النظ���ر يف ق�ضية 
ال�ضاب���ة الآ�ضيوية اجلن�ضي���ة “36 عاًما”، والتي 
تطال���ب مبنحه���ا اجلن�ضية البحريني���ة بالولدة 
لأب بحرين���ي اجلن�ضية، وق���ررت اإحالة الدعوى 
للمحكمة ال�رشعية املخت�ضة عقب اإنكار املدعى 
علي���ه اأمام املحكمة اأن املدعية هي ابنته فعالً؛ 
وذل���ك لإثب���ات حقيق���ة ن�ضب البن���ت للمدعى 

عليه.
وكان���ت ال�ضاب���ة ق���د تقدم���ت بالدع���وى 
ملطالب���ة الإدارة العام���ة للجن�ضي���ة واجلوازات 
والإقام���ة مبنحه���ا اجلن�ضي���ة البحرينية؛ وذلك 
لكونها مول���ودة لأب بحريني اجلن�ضية، والذي 
طّل���ق والدتها عقب ولدتها ومل ي�ضت�ضدر لها 

اجلن�ضية البحرينية يف ذلك الوقت.
ومتكن���ت والدته���ا من الع���ودة به���ا اإلى 
بالده���ا لتعي����ش معه���ا بجان���ب عائلته���ا بعد 
11 �ضه���ًرا من ولدتها، وذل���ك عر جواز �ضفر 
موؤقت واملخ�ض�ش ل�ضفرة واحدة فقط، ومتت 
م�ضادرت���ه منها حال و�ضوله���ا اململكة، اإذ اإنه 

منتهي ال�ضالحية منذ العام 1983.
واأو�ضح���ت املحامية زين���ب �ضبت -وكيلة 
املدعي���ة- باأن موكلتها عا�ض���ت طوال حياتها 
يف بلد والدتها الآ�ضيوي من دون جن�ضية، وبعد 
اأن تزوجت هناك وحملت م���ن زوجها الآ�ضيوي 
ح�ضل���ت عل���ى جن�ضي���ة زوجه���ا وج���واز �ضفر، 
عنده���ا ق���ررت اأن تع���ود اإلى مملك���ة البحرين 
للمطالب���ة بحقوقه���ا، ومل جت���د اأمامه���ا طريق 

�ضوى احل�ضول على تاأ�ض���رة عاملة يف مطعم؛ 
لتتمك���ن من الدخ���ول اإلى اململك���ة، ح�ضب ما 

ذكرت بالئحة الدعوى.
واأ�ضاف���ت اأن���ه م���ا اإن و�ضل���ت موكلته���ا 
اململك���ة متكن���ت م���ن التوا�ضل م���ع اإخوانها، 
اإل اأن والده���ا رف�ش التوا�ض���ل معها، فلجاأت 

اإل���ى املحكمة الك���رى املذك���ورة لإن�ضافها؛ 
كونه���ا ابنًة للمدعى علي���ه الثالث من طليقته 
)والدته���ا(، ولهم���ا م���ن تل���ك الزيج���ة خم�ضة 
اأبناٍء اآخري���ن. واأفادت اأنه عق���ب وقوع الطالق 
ب���ن والدتها واملدعى علي���ه الثالث بقيت يف 
ح�ضان���ة والدته���ا، والتي اأجرت بع���د الطالق 

بالعودة لبلدها؛ وذلك ب�رشط �أن تنتقل للعي�ش 
يف مملك���ة البحرين بع���د بلوغه���ا املدعية 10 
�ضنوات؛ وذلك التفاق مثبت يف وثيقة الطالق 

املحررة بالعام 1982.
واأ�ضارت اإل���ى اأن والدها ومن منذ خروجها 
برفقة والدتها من البحرين يف العام 1982 وهو 

يرف�ش ب�ضكل مطلق ا�ضت�ضدار وثيقة ر�ضمية 
لها اأو جواز �ضف���ر تتمكن من خالله من العودة 
اإلى اململكة، كما اأنه مل يلتزم ببنود التفاق يف 
وثيقة الطالق بدفع النفقة ال�ضهرية ل�ضاحلها 
طوال تلك الف���رة، اإذ ا�ضطرت للعي�ش يف بلد 
والدته���ا من���ذ بلوغ عمره���ا 11 �ضه���ًرا وطوال 
ال�ضن���وات ال�ضابق���ة، كم���ا اأنها كان���ت تعي�ش 
هناك كالأجنبي املحروم من حقوقه التعليمية 
وال�ضحية كافة، كما اأنه ل ميكنها دخول مملكة 
البحري���ن، والتي ه���ي بالدها؛ كونه���ا ل حتوز 

جواز �ضفر �ضاري املفعول.
وبّينت يف دعواها اأنها وبعد اأن متكنت من 
دخول الب���الد كعاملة، جلاأت للق�ض���اء، �ضّلمت 
فور و�ضوله���ا البالد موظفي املط���ار الوثيقة 
الر�ضمية التي كانت حتوزها، وهو جواز ال�ضفر 
البحرين���ي الذي خرج���ت بوا�ضطته م���ن البالد، 
فتم���ت م�ضادرته؛ كون���ه �ضاحل���ا لال�ضتخدام 
فق���ط ملرة واحدة، وهي اخلروج من البالد، كما 
اأنه منتهي ال�ضالحية لعدم التجديد منذ تاريخ 
اإن�ضافه���ا  يف  اأم���ل  وكله���ا   ،21/10/1983

ومنحها اجلن�ضية البحرينية وجواز �ضفر.
دعواه���ا  اآخ���ر  يف  املدعي���ة  والتم�ض���ت 
م���ن املدع���ى عليه���ا الأول���ى اإدارة اجلن�ضي���ة 
واجلوازات والإقامة منحها جواز �ضفر بحرينيا، 
وم���ن املدع���ى عليه الث���اين اجله���از املركزي 
للمعلوم���ات اإدراجه���ا يف �ضجالته���ا يف قوائ���م 
بحرين���ي اجلن�ضي���ة؛ لتتمت���ع باحلق���وق الت���ي 

مينحها اإياها القانون.

تاأييد حكم ب�سجن 12 ُمداًنا بحرق اإطارين

حمامي ُمتل�س يدعي اإ�سابة موكله بال�سحر 

طليق زهراء �سبحي ينكر اعتداءه عليها

“ال�ستئناف العليا” ترف�س دعوى الر�سوم الق�سائية جمدًدا

املحكمة اأمرت با�ضتمرار حب�ضه للجل�ضة القادمة

رفعها املحامي احلربي

ب���داأت املحكمة النظ���ر بق�ضية طلي���ق ال�ضيدة 
زه���راء �ضبحي، والت���ي تعّر�ض���ت لعت���داء بال�رشب 
بق�ضوة وعن���ف ما اأدى لتعر�ضها اإل���ى النزيف باأكرث 
من مو�ضع بج�ضدها؛ نظًرا ملا تعر�ضت له من �رشبات 
�ضدي���دة اأودعت عل���ى اإثره���ا يف امل�ضت�ضفى لتلقي 
العالج. واأنكر املتهم ما ن�ضب اإليه من اتهام، رغم ما 
تعّر�ضت له املجني عليها، فقررت املحكمة ال�ضغرى 
اجلنائية الثالث���ة تاأجيل حماكمته حتى جل�ضة الثالث 
من اأكتوبر املقبل؛ وذلك لالطالع والرد مع الت�رشيح 
ب�ض���ورة من الأوراق لوكيل���ه واملرافعة، مع ا�ضتمرار 

حب�ضه حلن اجلل�ضة القادمة.
وكان ����رشح رئي�ش نياب���ة املحافظ���ة ال�ضمالية 
حمم���د �ضالح، باأن النيابة العام���ة اأجنزت حتقيقاتها 

يف واقع���ة اعت���داء �ضخ����ش عل���ى طليقت���ه، واأم���رت 
باإحالة املتهم حمبو�ًض���ا )...( عن تهمة العتداء على 
�ضالمة ج�ضم الغر. واأ�ض���ار، اأن النيابة العامة با�رشت 
التحقيقات فور ورود الب���الغ اإليها، حيث ا�ضتجوبت 
املتهم واأمرت بحب�ض���ه احتياطًيا على ذمة التحقيق، 
وانتقلت اإلى م�ضت�ضفى ال�ضلمانية الطبي وا�ضتمعت 
اإلى اأقوال املجني عليها، كما ا�ضتمعت ل�ضهادة جارة 
املجن���ي عليها وابنته���ا التي ق���ررت باأنها �ضاهدت 

والدها وهو يعتدي على والدتها بال�رشب.
كم���ا انتقل���ت الطبيب���ة ال�رشعي���ة للم�ضت�ضف���ى 
واأوقع���ت الك�ض���ف الطب���ي عليه���ا، واطلع���ت عل���ى 
تقاريرها الطبية حت���ى خل�ضت اإلى التقرير النهائي 

التي اأودع ملف الق�ضية.

يذكر اأن هذه اجلرمية ه���زت املجتمع البحريني 
ف���ور انت�ض���ار مقط���ع فيدي���و للمجني عليه���ا، وهي 
تتحدث عّم���ا تعر�ضت له من اعت���داء �ضديد الق�ضوة 

من جانب طليقها.
وكانت زهراء �ضبحي قد اأدخلت جممع ال�ضلمانية 
الطبي عن طريق ق�ضم الطوارئ، وهي يف حال �ضيئة 
ج���ًدا، وتعاين نزيف���ا يف الوجه، ويف مناط���ق متعددة 
م���ن اجل�ضم م���ن اآثار ال�رشب املّرح ال���ذي تلقته من 
جان���ب طليقها، وال���ذي كان �ضيه�ضم راأ�ضها بقطعة 
�ضرامي���ك، لول �رشاخ ابنته���ا وبكاوؤها على والدتها 
وهي تنزف، اإذ توجهت م�رشعًة اإلى جرانهم لتبلغهم 
عم���ا تتعر�ش ل���ه والدتها، حيث ات�ضل���وا بالإ�ضعاف 

الذي نقلها للم�ضت�ضفى فوًرا.

حكم����ت حمكم����ة ال�ضتئن����اف العلي����ا املدني����ة 
برف�ش ا�ضتئناف املحامي حمد احلربي، والذي طعن 
عل����ى احلكم ال�ض����ادر من املحكم����ة الإدارية برف�ش 
دع����واه �ض����د ق����رارات وزير الع����دل الثالث����ة، والتي 
اأعلن فيه����ا الوزير زيادًة يف ر�ضوم القيد، والتجديد 
للمحام����ن، ور�ض����وم اإع����ادة الدعاوى م����ن ال�ضطب 
والوقف، وكذلك ر�ض����وم اإجازة الدللة، كما رف�ضت 
الدفع بع����دم د�ضتورية اإ�ضدار الق����رارات املطعون 

عليها.
وج����اء يف حيثي����ات حك����م حمكم����ة اأول درجة اأن 
�مل�رشّع �أناط بوزير �لعدل حتديد �لر�سوم �مل�ستحقة 
عل����ى القيد يف جداول املحام����ن، وعلى جتديد هذا 
القيد بق����رار ي�ضدر منه بعد موافقة جمل�ش الوزراء، 
كم����ا خّوله تنفيذ اأحكام قان����ون الر�ضوم الق�ضائية، 
والتي تقت�ضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الر�ضوم 
امل�ضتحق����ة على مبا�رشة الإج����راءات الق�ضائية، وفًقا 
لأح����كام املر�ض����وم بقان����ون رقم 3 ل�ضن����ة 1972 يف 

�ضاأن الر�ضوم الق�ضائية.
واأ�ضافت اأنه مل����ا كان الثابت اأن املدعى عليه 
الأول -وزي����ر الع����دل- اأ�ضدر الق����رارات املطعون 
عليه����ا يف �ض����اأن تعدي����ل ر�ض����وم القي����د يف اجلدول 
العام للمحامن وجتدي����ده، وتعديل بع�ش الر�ضوم 
الق�ضائية املق����ررة، وعلى �ضور الأح����كام والأوراق 
الق�ضائي����ة، وذلك وفًق����ا لأحكام املر�ض����وم بقانون 
رق����م 26 ل�ضن����ة 1980 باإ�ض����دار قان����ون املحام����اة، 
واملر�ض����وم بقان����ون رق����م 3 ل�ضن����ة 1972 يف �ضاأن 

الر�ضوم الق�ضائية، وبعد موافقة جمل�ش الوزراء.
وتابع����ت، اأن ذلك كله كان يف اإط����ار ال�ضلطات 
وال�ضالحي����ات املخولة له قانوًن����ا، الأمر الذي تكون 
مع����ه الق����رارات املطع����ون عليها قد �ض����درت ممن 
ميل����ك �ضلطة اإ�ضداره����ا قانوًنا ويف ح����دود ال�ضلطة 
التقديرية جله����ة الإدارة التي ل يحّدها �ضوى اإ�ضاءة 

ا�ضتعم����ال ال�ضلط����ة، وهو ما مل يق����م عليه دليل من 
الأوراق، وم����ن ث����م ل يك����ون هناك جم����ال للنيل من 
�ضالمته����ا وم�رشوعيته����ا يف ه����ذا اخل�ضو�ش، ويكون 
النع����ي عليها يف غر حمله جدي����ًرا بالرف�ش، ل�ضيما 
واأن املدع����ي مل ي����اأت باأوج����ه نعى جوهري����ة موؤيدة 
باأدلتها تنال من �ضالم����ة النتيجة التي انتهت اإليها 

القرارات املطعون عليها.
وبينت اأنه ع����ن الدفع بع����دم د�ضتورية اإ�ضدار 
الق����رارات املطع����ون عليه����ا ا�ضتن����اًدا اإل����ى اأنه من 
املقرر د�ضتورًيا اأن اإن�ضاء ال�رشائب العامة وتعديلها 
واإلغائه����ا ل يك����ون اإل بقانون؛ فاإنه م����ن املقرر اأن 
احلك����م اخلا�ش بالن�����ش ال�رشيب����ي ل ين�ضحب بحال 
للر�ض����وم؛  املنظم����ة  الت�رشيعي����ة  الن�ضو�����ش  عل����ى 
باعتباره����ا ذات طبيعة خمتلفة ع����ن ال�رشائب، الأمر 
ال����ذي تخل�ش معه املحكمة اإل����ى اأن الدفع املاثل - 
ه����و دفع غر جدي - ل يقوم على �ضنٍد من القانون، 

حرًيا بالرف�ش.
فله����ذه الأ�ضب����اب حكمت املحكم����ة اأول برف�ش 
الدفع بع����دم د�ضتورية اإ�ضدار الق����رارات املطعون 
عليه����ا، وثانًي����ا برف�����ش الدعوى، واألزم����ت املدعي 
امل�رشوفات. وق����ال املحامي حم����د احلربي يف لئحة 
ال�ضتئن����اف اأن����ه يخاط����ب وجدان و�ضم����ر املحكمة 
م����ن اأجل م�ضتقب����ل اجليل القادم ال����ذي �ضيتاأثر من 
هذه الر�ضوم الباهظة، والتي تقرر دون حتديد مدة 
زمنية ون�ضبة حمددة بقيمة اأو قانون ودون تفوي�ش 

ت�رشيعي ود�ضتوري معتر.
يذك����ر اأن املحامي حمد احلرب����ي، قال يف دعواه 
اإن����ه ل توج����د م�ضلحة عامة ل����دى الوزي����ر يف اإ�ضدار 
مث����ل هذه القرارات؛ كون ه����ذه الزيادة هي تغليب 
للم�ضلحة العامة عل����ى ح�ضاب م�ضلحة �رشيحة كبرة 
م����ن املحامن عن طري����ق زيادة يف الأعب����اء املالية، 
وهو ما تو�ضل عن طريقه اإلى اأن القرار الطعن قد 

افتقد اأحد اأركانه اخلم�ضة، وهو ركن امل�رشوعية.
وع����اب احلربي الق����رار بع����دم م�رشوعيته لعيب 
الخت�ضا�ش، اإذ �ضدر من وزير العدل بالرغم من اأن 
�ضلطة فر�ش ال�رشائب والر�ضوم والتكاليف املالية 
ه����و اخت�ضا�ش اأ�ضي����ل لل�ضلطة الت�رشيعي����ة م�ضتنًدا 
اإلى ن�����ش املادة )32( م����ن الد�ضت����ور، وم�ضمونها 
اأن����ه ل يجوز لأي �ضلطة اأن تتن����ازل عن كل اأو بع�ش 
الد�ضت����ور  يف  عليه����ا  املن�ضو�����ش  اخت�ضا�ضاته����ا 
لغرها، واإمن����ا يجوز بتفوي�ش مل����دة حمددة فقط، 
وه����و م����ا مل يتح�ض����ل عليه الوزي����ر، كم����ا اأن اإ�ضدار 

الوزير القرارات مل ي�ضتند اإلى اأي قانون.
ولفت اإل����ى اأن الد�ضتور بننَّ اأن اإن�ضاء ال�رشائب 
العام����ة وتعديله����ا واإلغائه����ا ل يك����ون اإل بقان����ون 
)ولي�����ش مر�ض����وم بقان����ون(، ول يجوز تكلي����ف اأحد 
باأدائها اإل يف حدود القان����ون اأي�ًضا، فمن باب اأولى 
األ يكون بق����رار وزاري، والذي ل ي�ضتند اإلى قانون، 
ولأن الوزي����ر مل يح�ضل على قانون يفو�ضه باإ�ضدار 
قرارات لها قوة القانون ب�ض����اأن الر�ضوم، وكون اأنه 
ل يجوز تفوي�ش على تفوي�ش، وبالتايل فاإن قراره 
ال����وزاري الطع����ن ل يع����دو اأن يكون عم����الً مادًيا ل 
يرتب عليه اأثر، اإذ اإن ما بني على باطل فهو باطل، 
مطالًب����ا املحكمة بتعليق ووقف العم����ل بهذا القرار 
ف����وًرا، وب�ضفة م�ضتعجلة حتى �ض����دور حكم كا�ضف 

بعدم نفاذ القرار.
الق�ض����اء  املحكم����ة  يطال����ب  املحام����ي  وكان 
)وب�ضف����ة م�ضتعجلة( وقف نف����اذ القرارات الوزارية 
رقم )53، 54، 56( ل�ضنة 2016 فوًرا؛ بو�ضفه عمال 
ماديا لفقدانه التفوي�ش الت�رشيعي )بقانون( حلن 

الف�ضل يف الدعوى.
كما طال����ب باإلغاء القرارات الوزارية املذكورة، 
وجمي����ع ما ترتب عليهم من اآثار، ف�ضالً عن اأنه طعن 

بعدم د�ضتورية اإ�ضدار القرارات من وزير العدل.

العلي���ا  ال�ضتئن���اف  حمكم���ة  رف�ض���ت 
اجلنائي���ة ال�ضاد�ض���ة ا�ضتئناف���ات 12 ُمدان���ا 
بالتجمه���ر وال�ضغ���ب مبنطق���ة امل���رخ عقب 
اإ�ضعالهم النار يف اإطارين على ال�ضارع العام، 
واأيدت معاقبة خم�ضة متهمن منهم بال�ضجن 
ملدة 3 �ضنوات، وباحلب�ش ملدة �ضنتن فقط 
لباقي املتهمن ال�ضبعة؛ نظًرا ل�ضغر �ضنهم.

وتعود وقائ���ع الق�ضية فيم���ا جاء البالغ 
ال���وارد للنياب���ة العام���ة، وال���ذي ورد فيه اأن 
امل�ضتاأنف���ن كانوا قد جتمع���وا على ال�ضارع 
الع���ام مبنطقة املرخ م�ض���اًء، وكان بحوزتهم 
لال�ضتع���ال  القابل���ة  العب���وات  م���ن  ع���دد 
عب���وة  وكذل���ك  واإط���ارات،  “املولوت���وف” 
حتتوي عل���ى البنزي���ن. وعمد امُلدان���ون اإلى 
اإ�ضع���ال الن���ران يف تل���ك الإط���ارات بعد اأن 
�ضكب���وا عليها البنزين ع���ر اإلقاء ما باأيديهم 
من عب���وات “مولوت���وف”، ولذوا بالفرار من 
املوق���ع، ومت التو�ضل لهويته���م عن طريق 
امل�ضادر ال�رشية بعد اإجراء التحريات الالزمة.

وبالقب����ش عل���ى امل�ضتاأنف���ن، اعرف 
ثماني���ًة منهم مبا ن�ضب اإليه���م من اتهامات، 

وق���ال اثن���ان منه���م خ���الل التحقي���ق معهما 
اأنه ويف بداي���ة �ضهر يناير م���ن العام 2015، 
تقابل���وا م���ع 4 م���ن امل�ضتاأنف���ن، اإذ عر�ش 
عليه���م اأحده���م فكرة اإح���راق اإط���ارات على 

الطريق العام، فوافقوا على ذلك.
واأ�ضاف���ا اأن���ه وتنفي���ًذا لذل���ك التف���اق 
توّجهوا اإلى اأحد الكراجات وحت�ّضلوا منه على 
اإطارين، فيم���ا اأح�رش اأح���د امل�ضتاأنفن عبوة 
حتت���وي عل���ى البنزين، ف�ضالً ع���ن الزجاجات 

احلارقة “املولوتوف”.
وثبت للمحكم���ة اأن امل�ضتاأنفن بتاريخ 
اأولً: اأ�ضعل���وا عم���ًدا واآخ���رون   ،3/1/2015
املبين���ة  الإط���ارات  يف  حريًق���ا  جمهول���ون 
ب���الأوراق، وكان م���ن �ضاأن احلري���ق تعري�ش 
حياة النا����ش والأموال العامة للخط���ر، ثانًيا: 
ا�ضركوا يف جتمهر موؤلف من اأكرث من خم�ضة 
اأ�ضخا����ش الغر�ش منه الإخ���الل بالأمن العام، 
م�ضتخدم���ن العن���ف لتحقي���ق الغاي���ة التي 
اجتمع���وا م���ن اأجله���ا، ثالًث���ا: ح���ازوا واأحرزوا 
عبوات قابلة لال�ضتعال بق�ضد تعري�ش حياة 

النا�ش واأموالهم للخطر.

ادع���ى حمامي ال�ضاب “24 عاًما”، والذي 
كان يعم���ل اأم���ن �ضن���دوق باأح���د البن���وك، 
ومتك���ن م���ن ال�ضتي���الء عل���ى مبل���غ 97 األف 
دين���ار واإر�ضاله���ا اإل���ى �ضديقت���ه الآ�ضيوية 
املقيم���ة يف بلدها؛ لإثبات ذاته اإليها، اأنه قد 
تعّر�ش لل�ضحر وال�ضعوذة على يد تلك الفتاة 
الآ�ضيوي���ة، اإذ م���ن غ���ر املنطق���ي اأن يقوم 
�ضخ�ش بتحوي���ل مبلغ كبر مث���ل هذا املبلغ 
ل�ضخ�ش يف بلد اآخر على �ضكل دفعات بظرف 
3 اأ�ضه���ر. يذكر اأن ال�ض���اب متكن عن طريق 
التزوي���ر م���ن ال�ضتيالء عل���ى مبل���غ 97 األف 
دينار من ح�ض���اب عميل للبنك طاعن بال�ضن، 
�ضديقت���ه  عل���ى  ال����رشف  يف  وا�ضتخدامه���ا 
الآ�ضيوية املقيمة بلده���ا بعد اأن كان ير�ضل 
لها اإجمايل راتبه ال�ضهري، مدعًيا اإثبات ذاته 
لها. وقررت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى 
حجز النظر يف الق�ضية حتى جل�ضة 26 اأكتوبر 
املقبل؛ وذل���ك للنطق باحلكم بحقه، يف حن 

طلب حماميه ا�ضتعمال الراأفة بحقه.
وتتمث���ل تفا�ضيل الق�ضي���ة يف اأن ممثالً 
ع���ن البنك، وهو مراق���ب الأق�ض���ام ومكافحة 
غ�ضيل الأموال باإدارة اللتزام و�ضمان اجلودة 
يف البن���ك امل�ض���ار اإلي���ه، كان قد اأبل���غ اإدارة 
مكافح���ة اجلرائ���م القت�ضادية، ب���اأن املتهم 
وال���ذي ي�ضغل وظيفة اأم���ن �ضندوق يف اأحد 
الفروع مبنطقة عراد، ق���د خان الأمانة وتزّور 
ا�ضتم���ارات البنك وتوقيع اأح���د العمالء؛ حتى 
متكن م���ن اختال�ش مبلغ مايل وقدره 97 األف 
دينار. واأ�ضاف انهم اكت�ضفوا الواقعة عندما 

ح�رش عميل البن���ك؛ بغية �ضحب مبلغ مايل من 
اأح���د ح�ضاباته، اإل اأنه تفاجاأ ب���اأن املبلغ الذي 
ًّا  طلب���ه غر متوفر يف ح�ضاب���ه، ولأنه كان م�رش
عل���ى اأن املبلغ الذي طلب���ه موجود يف ح�ضابه 

ومل يقم ب�ضحبه، فقد مت التحري يف الأمر.
ومبراجع���ة العملي���ات البنكي���ة اخلا�ضة 
بح�ضاب الزب���ون والبالغ من العم���ر 92 عاًما، 
ات�ض���ح ب���اأن املوظ���ف -املتهم- ق���د اأجرى 
عملية حتويل ملبل���غ 8000 دينار من ح�ضاب 
العمي���ل اإل���ى ح�ض���اب والدة املته���م بتاريخ 
11/5/2015، كما اأنه اأجرى عمليات �ضحب 
نقدي عدة من ح�ض���اب العميل، والتي اعتمد 
م���ن خالله���ا عل���ى تزوي���ر التوقي���ع اخلا�ش 
باملجن���ي عليه على ق�ضيم���ة ال�ضحب النقدي 
وتزوي���ر الورق���ة اخلا�ض���ة بق���راءة بيان���ات 
البطاقة ال�ضخ�ضية. واأ�ضار اإلى اأنه وبعد عمل 
التحريات الالزمة، تبننَّ اأن املتهم متكن من 
�ضحب مبلغ و�ض���ل اإلى 97 األف دينار، اعتمد 
فيها عل���ى تزوير توقيع العمي���ل؛ كونه كان 
�ضه���ل التزوير، اإ�ضافًة اإل���ى اأنه تبننَّ خروجه 
من البنك عن طريق كامرات املراقبة الأمنية 
املثبتة بالبنك، وهو يحمل حقيبة يد متوجًها 
بها اإل���ى �ضيارت���ه بتاري���خ 28/11/2015 
بعدم���ا اأج���رى عمليت���ي �ضحب ملبل���غ اإجمايل 
وق���دره 15 األف دينار، رغ���م اأنه ل يحمل معه 
اأي���ة حقيبة عادًة وقت مغادرته للبنك، واأثبت 
تلك العمالت الحتيالية عن طريق 11 �ضورة 
لعملي���ات �ضحب نقدي، ف�ضالً ع���ن ا�ضتمارة 

حتويل نقدي من ح�ضاب اإلى اآخر.

local@albiladpress.com
اإعداد: عبا�س اإبراهيم
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تنظيم موسم 
عاشوراء

بحري����ة  البحري����ن  مملك����ة  تتمي����ز 
رق����م  فامل����ادة  الديني����ة،  املمار�س����ات 
)22( م����ن د�ستورها تن�����ص على )حرية 
ال�سم����ر ُمطلق����ة، وتكفل الدول����ة ُحرمة 
دور العب����ادة، وحري����ة القي����ام ب�سعائ����ر 
االأدي����ان واملواكب واالجتماعات الدينية 
طبًقا للع����ادات امَلرعية يف البلد(، ومتيز 
مملكة البحرين يتمثل يف رعاية قيادتها 
ال�سيا�سية وحكومته����ا الر�سيدة برئا�سة 
�ساحب ال�سمو امللك����ي االأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه مو�سم 
عا�س����وراء، من خالل تقدمي ما حتتاج اإليه 
املوؤ�س�س����ات الدينية م����ن خدمات، وهذا 
الدع����م الدائ����م وامُل�ستم����ر و�س����ام فخ����ر 

ململكة البحرين و�سعبها.
عا�سوراء يف البحرين يف كل عام عنوان 

ما تتمتع به البحرين و�سعبها من م�ساحة 
غر حم����دودة م����ن املمار�س����ات الدينية 
الت����ي تتفق مع قانون الب����الد واأنظمتها، 
مبا يحقق اأم����ن اأرا�سيها و�سالمة �سعبها 
يف ظ����ل التحدي����ات الداخلي����ة واخلارجية 
وامُله����ددة لهويتن����ا  ببالدن����ا  امُلحدق����ة 
الوطني����ة والقومي����ة واأر�سن����ا البحرينية 
العربية. عا�سوراء البحرين مليء باجلهود 
امُلخل�س����ة الر�سمي����ة واالأهلي����ة الرامي����ة 
اإلى جمع الكلم����ة الوطنية ووحدة ال�سف 
الوطني بعيًدا عن اال�سطفاف الطائفي، 
ومتا�س����ك  امل�سلم����ن  وح����دة  و�س����ون 
�سفوفه����م ووحدة عقيدته����م حتت ظل 
القيادة ال�سيا�سي����ة يف دولة املوؤ�س�سات 
والقان����ون، وبعي����ًدا ع����ن االن�سي����اق وراء 
امل�رشوعات ال�سيا�سية التي تبتغي النيل 

منا ومن بالدنا وهويتنا العربية.
وامل�س����وؤول  امُلحك����م  التنظي����م  اإن 
ملو�سم عا�سوراء 2017م ياأتي ا�ستمراًرا 
للنجاح����ات املتوا�سل����ة طيل����ة ال�سنوات 
املا�سي����ة، وُي�سجل للدول����ة ُنبل رعايتها 
عا�س����وراء  ملوا�س����م  دعمه����ا  وجلي����ل 
و�سوؤونها، ما وفر النج����اح واالأمن والُي�رش 

والطماأنينة.
وُم�سارك����ن  كمواطن����ن  علين����ا 
اأن  ال�سن����وي  املو�س����م  ه����ذا  اإحي����اء  يف 
والدينية  الوطنية  امل�سوؤولي����ة  ن�ست�سعر 
واالجتماعي����ة، وذل����ك بتجني����ب �سعائ����ر 
قد�سيته����ا  ينته����ك  م����ا  كل  عا�س����وراء 
الوطني����ة  البحري����ن  ثواب����ت  ُيعر�����ص  اأو 
والقومي����ة ووحدة ال�سع����ب الوطنية اإلى 

الزعزعة وعدم اال�ستقرار.

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

ممار�س���ات  م���ن  يح���دث  م���ا 
متعم���دة يف عا�س���وراء، ه���ل ه���و 
بق�س���د اإذكاء الفتنة املذهبية يف 
البحري���ن؟ هل هو تاأكي���د واإ�رشار 
عل���ى اأن ما يف باله���م، يف بالهم؟ 
ه���ل هن���اك روؤو����ص حتري�ص من 
داخل وخ���ارج البحرين؟ واإال ملاذا 
ه���ذا التح���دي العلن���ي للقانون؟ 
ث���م اأال ميث���ل م���ا يح���دث دلي���ال 
عل���ى ا�ستم���رار كراهي���ة البع�ص 
للدولة؟ اإيران نف�سها منعت هذه 
املمار�سات بعد تويل رجال الدين 
ال�سلطة، وذل���ك منعا ال�ستغاللها 
والتحري�ص �سدهم، وهم نف�سهم 
كان���وا يدع���ون لالإكث���ار منها يف 
عه���د ال�س���اه، وه���ذا م���ا ذك���ر يف 
تقرير ن����رش يف 2015، حيث ذكر: 
“يف زم���ن املعار�س���ة كان علم���اء 
الدين يحثون على ممار�سات هذه 
الطقو����ص واالإكثار منه���ا، ولكن 
بع���د و�سولهم لل�سلط���ة اتخذت 
ق���رارات منه���ا اأن يك���ون م���رور 
املواك���ب دون �سجي���ج، بعب���ارة 
بتحرميه���ا  اأي  كان”،  م���ن  “كان 
عل���ى كب���ار رج���ال الدي���ن الذين 
املواك���ب،  مقدم���ة  يف  يكون���ون 
وو�س���ع عقوب���ات م�س���ددة عل���ى 
املخالف���ات، كي متن���ع احلكومة 

ا�ستغاللها �سد ال�سلطة”.
هن���اك رج���ال دي���ن يف لبنان 
خ���الل  م���ن  ي�سع���ون  والبحري���ن 
الإ�سع���اف  اأتباعه���م  ممار�س���ات 
�سلط���ة الدول���ة بك����رش هيبتها يف 
نفو�سهم، وهذا بالفعل ما يحدث 
وما حدث يف املوؤامرة االنقالبية يف 
2011، اإن ما يح���دث يف البحرين 
من ممار�س���ات غر قانوني���ة اأمر 
ال ميك���ن قبول���ه والت�سلي���م ب���ه، 
وما تقدم���ه موؤ�س�سات الدولة من 
خدم���ات خارق���ة م���ن قب���ل وزارة 
وال�سحة،  والبلدي���ات،  االأ�سغ���ال 
م���ن  وغره���ا  الداخلي���ة  ووزارة 
م�ساهم���ات، كان جدي���را بال�سكر 

والتقدير ال الت�سدي والتحدي.
ن�سك���ر وزارة الداخلية ورجال 
اأمنها الذي���ن يخاطرون باأرواحهم 
ب���كل �سجاع���ة من اأجل ن����رش االأمن 
والطماأنينة يف نفو�ص املواطنن 
ه���ذه  مث���ل  تخيفه���م  الذي���ن 
املمار�س���ات الطاغي���ة التي تثر 
النع���رات الطائفية وتتعار�ص مع 
روؤية البحرين ب���اأن تكون املنامة 

عا�سمة الثقافة وال�سالم.

بين عاصمة الثقافة 
في عاشوراء... 

وشعار إيران “كان 
من كان”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

مدينت���ا  يف  ال�ساع���ة  دوار  ي�س���كل 
العريقة الرفاع جانب���ا واحدا ولكنه مهم 
م���ن امل�سكل���ة االأزلي���ة يف البحري���ن، اأي 
م�سكل���ة االزدحام���ات املرورية اخلانقة، 
وهن���اك ت�س���اوؤالت تفر����ص نف�سها عن 
جدي���ة ما ذك���ره جمل�ص بل���دي املنطقة 
اجلنوبية الذي �رشح عل���ى ل�سان رئي�سه 
باأن���ه  املا�س���ي،  اأغ�سط����ص  �سه���ر  يف 
�سيت���م نقل ن�س���ب دوار ال�ساع���ة الأحد 
ال���دوارات يف الرفاع، بع���د انتهاء العمل 
عل���ى تو�سعة �س���ارع ويل العه���د، وقال 
ع�سو اآخ���ر يف املجل�ص اإنه مل يتم حتديد 
وق���ت ب���دء وانته���اء العمل عل���ى �سارع 
ويل العه���د حيث مت االجتم���اع مع وزارة 

االأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ليتم حتديد كل ه���ذه االأمور، 
اأم���ا وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
فق���د ك�سف���ت يف الع���ام 2015 اأي قبل 
�سنت���ن يف ت�رشيح���ات ر�سمية عن خطة 
م  ال�ستب���دال دوار ال�ساع���ة بتقاطع ُمنظَّ
باإ�سارة �سوئية كمرحلة اأولى من تطوير 
التقاط���ع، منوه���ة اإل���ى اأن���ه �سيتم على 
اإث���ر ذلك نقل ن�سب ال�ساع���ة اإلى مكان 
اآخ���ر قري���ب، ملا له م���ن مكان���ة رمزية، 
واأو�سح���ت يف مذك���رة ملجل����ص النواب 
اأن���ه مت االنته���اء م���ن اإع���داد الت�ساميم 
املبدئي���ة للخطة ويج���رى حالي���اً اإعداد 
الت�ساميم التف�سيلية متهيداً للتنفيذ.

درا�س���ات  ع���ن  نتح���دث  ال  نح���ن 
وا�سرتاتيجي���ة طويلة، ولك���ن يفرت�ص 
اأن تك���ون هن���اك خط���ط مرحلي���ة “لكل 
ع���ام عل���ى ح���دة”، واأن تبق���ى اجله���ة 
امل�سوؤول���ة تتابع اخلط���ة املعتمدة، واأن 
ت�س���ع ف���رتة زمني���ة الزمة ل���كل �سيء، 
فال�س���وارع املحيط���ة بال���دوار يف فرتة 
ال���ذروة اأ�سبحت ال تط���اق، والنا�ص من 
�س���دة “التذم���ر والتحلط���م” جت���اوزت 
القواع���د والنظم، ومن ميع���ن النظر يف 
تلك ال�س���وارع �سباحا وظهرا �سيكت�سف 
ذل���ك �رشيع���ا، وزارة االأ�سغ���ال ك�سف���ت 
قبل �سنتن عن خط���ة ال�ستبدال الدوار 
بتقاط���ع منظ���م باإ�س���ارة �سوئية، وهي 

فرتة طويل���ة خ�سو�سا اأن الرفاع ت�سهد 
تطوي���را م�ستم���را عل���ى كل االأ�سع���دة 
والطاق���ة اال�ستيعابي���ة له���ذا ال�س���ارع 
بالذات و�سلت اإلى مرحلة اخلطر، والبد 
من االإ����رشاع يف عملي���ة التو�سعة وتعزيز 
ملعاجل���ة  االأ�سا�سي���ة  البني���ة  م�ست���وى 
الت���ي ت�سهدها  االختناق���ات املروري���ة 

املنطقة. 
البحرين مقبلة على م�رشوعات �سخمة 
كما نقراأ بن احلن واالآخر، وهذا يلزمنا 
باإيج���اد منظومة عمل اأك���ر مرونة وفق 
اأعل���ى معاير اجل���ودة وتنفي���ذ املهام 
ب�س���كل اأ����رشع واإمت���ام م�ساري���ع تطوير 

الطرق  يف موعدها.

دوار الساعة بالرفاع... 
متى يأتي الفرج؟!

منذ افتتاح مركز البحري���ن لل�سناعات النا�سئة 
يف ع���ام 2003، ا�ستب�رشنا خ���راً بهذا امل�رشوع، وكنت 
ق���د اأجريت مقابلة مع مدير املرك���ز �� اآنذاك �� عاطف 
ال�س���راوي ل�سالح اإحدى املج���الت املحلية، وكانت 
نظرت���ه متفائل���ة، وامل����رشوع ب�س���كل ع���ام دع���ا اإلى 
التفاوؤل حقاً، واأنباأن���ا بتطور هائل اإذا ما كان الدعم 
م�ساف���اً ومتزاي���داً �سامن���اً لال�ستم���رار والتطوي���ر، 
كم���ا اأن ظهور بع�ص امل�ساريع االأخ���رى امل�ساندة اأو 

االإ�سافية لنف�ص الغر�ص، يف االأعوام التي تلت، دعم 
الهدف االأ�سا�ص من خالل هذه املبادرات وامل�ساريع 
التنموي���ة املهمة، لكن ه���ل ا�ستطعنا حتقيق نتائج 
كافية يف دعم ال�سناعات النا�سئة وتطويرها والعمل 

على ا�ستمرارها؟
االإلك���رتوين ملرك���ز  امل����رشوع ح�س���ب املوق���ع 
البحري���ن لتنمي���ة ال�سناع���ات النا�سئة يه���دف اإلى 
اإخ���راج م�ساري���ع مبتو�س���ط م�رشوعن اإل���ى ثالثة كل 

ثالث���ة اأ�شه���ر، ف�شالً عن ذل���ك ميتد ن�ش���اط املركز 
للمراقبة واال�ست�سارة الدورية ل�سمان �سر امل�رشوع 

يف االجتاه ال�سحيح. 
حدي���ث �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة رئي����ص ال���وزراء املوق���ر يف 
ذات ال�س���اأن مينحنا دافع���اً قوياً لتحقي���ق تطلعات 
�سم���وه التي تهدف اإل���ى اال�ستمرار يف ب���ذل املزيد 
م���ن اجله���ود )الإحداث تط���ور ج���ذري يف ال�سناعات 

الوطني���ة ب�سقيه���ا احلديث والتقلي���دي و�سوالً اإلى 
جعل ال�سلع املو�سومة ب���� “�سنع يف البحرين” رائجة 

حملياً واقليميا(.
يف حدي���ث �سم���وه دع���وة مهم���ة و�رشاك���ة واجبة 
“الإ�سهام اأكر من القطاع اخلا�ص يف م�سرة التطور 
ال�سناع���ي وترقي���ة ال�سناع���ات الت���ي تعتم���د على 
املنتج���ات الوطني���ة بهدف حتقيق ه���دف اجلميع 
باالكتف���اء الذاتي يف العديد م���ن اجلوانب”؛ فمن 

ال����رشوري اأن تتكاتف اجلهود وتت�ساعف لتحقيق 
ه���دف االكتف���اء الذات���ي، ف�س���اًل عن احلاج���ة اإلى 
اقرتاح دعم �سناعات نحن باأم�ص احلاجة اإليها، من 
خ���الل عمل م�سح �سامل للقدرة ال�سناعية لدينا يف 
البحرين، وبالتايل حتديد النواق�ص، ومن ثم ر�سم 
خط���ة عمل قادرة على مواجهة التحدي باأن نكتفي 
ذاتياً يف معظم ال�سناع���ات االأ�سا�سية التي نحتاج 

اإليها.

فاتن 
حمزة
fatin.hamza@
gmail.com

مير اأمامي هذا ال�رشيط واأنا اأ�ستح�رش 
من ذاكرة العلوم واحلكم اأن البي�سة اإذا 
ك�رشت من اخلارج فقد انتهت حياتها اأما 
 اإن ُك�رشت من الداخل فاإن حياتها بداأت.
ولناأخ���ذ العرة من ق�س���ة الرجل الذي 
كان يبح���ث خ���ارج منزل���ه ع���ن �س���يء 
فق���ده، ف�ساأل���ه اأح���د املارة ع���ن ذلك 
فق���ال فق���دت درهم���ا داخ���ل بيت���ي 
واأن���ا اأبح���ث عن���ه. ف�ساأله كي���ف تبحث 
عن���ه يف اخل���ارج واأن���ت ق���د فقدته يف 
داخ���ل بيتك! ويقيناً ل���و اأن هذا الرجل 
مك���ث الده���ر كل���ه ل���ن يج���د درهمه، 
الأن���ه مفق���ود يف الداخ���ل، وه���ذا ح���ال 
االأزم���ة اخلليجية، فلن جت���د قطر احلل 
خ���ارج البي���ت اخلليجي حت���ى لو جاءت 
بالفر����ص واالأت���راك، اأو جاب���ت االأر�ص 
�سماله���ا وجنوبه���ا. وغربه���ا،   �رشقه���ا 
نعم، متر قط���ر اليوم باأو�ساع ال حت�سد 
عليه���ا، فه���ي التي اأدخل���ت نف�سها يف 
نف���ق مظل���م وم�ستقبل جمه���ول، اإنها 
نتائ���ج مكابرته���ا و�سيا�ستها اخلاطئة 
واأ�سالي���ب تعامله���ا م���ع اأ�سقائها من 
خ���الل ممار�س���ات منب���وذة م���ن تنظيم 
احلمدين، واحت�س���ان م�ستمر لالإرهاب، 
وال�سماح للدخالء واحلاقدين بالتغلغل 
 يف قط���ر وب���ث ال�سم���وم يف املنطق���ة. 
لن تن�سل���ح اأحواله���ا اإال اإن ا�ستطاعت 
قط���ع عالقاتها م���ع جمي���ع التنظيمات 
االإرهابي���ة، والتخل���ي ع���ن تهديد عمق 
النظام العربي، فا�ستمرار حماوالتها يف 
االبتعاد عن احللول لن يجدي نفعا، ولن 
 تتمكن من اخلروج من حمنتها وعزلتها. 
م���دى  الي���وم تتوق���ف عل���ى  احلل���ول 
ا�ستجابتها ملطالب وقف دعم التطرف 
 والتدخل يف ال�س���وؤون الداخلية للدول.

لن تجد قطر الحل 
 خارج البيت الخليجي

رؤية مغايرة

لمحات

Ali.alsayegh15
@gmail.com علي الصايغ “صنع في البحرين”



النفط م�ضتقر مع �ضخ اخلام 
عرب �ضمال العراق

لن���دن - روي���رز: ا�ضتق���رت اأ�ضع���ار النف���ط اأم�س 
اخلمي�س لتلتق���ط اأنفا�ضها بعد مكا�ض���ب بفعل ت�ضاعد 
التوترات يف �ضمال العراق اإثر ت�ضويت اإقليم كرد�ضتان 
الع���راق يف ا�ضتفتاء ل�ضالح االنف�ض���ال. وبحلول ال�ضاعة 
08:50 بتوقي���ت جرينت�س ا�ضتقر خام القيا�س العاملي 
مزي���ج برنت دون تغري يذكر عند 57.90 دوالر للربميل. 
و�ضجل ال�ضعر اأعل���ى م�ضتوياته يف اأكرث من عامني عندما 
بلغ 59.49 دوالر ي���وم الثالثاء بعد اأن حدا ا�ضتفتاء يوم 
االثن���ني تركي���ا اإلى التهدي���د بغلق خ���ط االأنابيب الذي 

ينقل نفط االإقليم قبل اأن تراجع عن ذلك.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام���ة - “امل����رف املرك���زي”: اأعل���ن م����رف البحرين املرك���زي باأنه مت 
تغطية االإ�ض���دار رق���م ISIN BH0003736392( 1672( من اأذونات اخلزانة 
احلكومي���ة اال�ضبوعية الت���ي ي�ضدرها امل�رف نيابة عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ 
قيمة هذا االإ�ضدار 70 مليون دينار لفرة ا�ضتحقاق 91 يوماً تبداأ ف�ي 4 اأكتوبر 
2017وتنتهي يف3 يناير2018 ، كما بلغ معدل �ضعر الفائدة على هذه االذونات 

2.61 % مقارنة ب�ضعر 2.57 % لالإ�ضدار ال�ضابق بتاريخ 27 �ضبتمرب 2017.
و بل���غ معدل �ضعر اخل�ضم 99.344 % ومت قبول اأقل �ضعر للم�ضاركة بواقع 

99.310 % علماً اأنه قد مت تغطية االإ�ضدار بن�ضبة 111 %.
كما بل���غ الر�ضيد القائم الأذونات اخلزانة مع ه���ذا االإ�ضدار ما قيمته 1.985 

مليار دينار.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�ضراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
البحري���ن ت�ضجل درج���ات مرتفع���ة يف جمي���ع املوؤ�رات اململكة يف الرتيب ال� 13 عامليا و�ضنغافورة االأولى 

البحرين الثانية عربيا كاأف�ضل دول العامل للمغرتبني
HSBC ضبقتها االإمارات.. بح�ضب تقرير لبنك�

�ضنف تقرير حديث مل�رف “HSBC” البحرين 
يف الرتيب الث���اين عربيا، وال� 13 عامليا من اأف�ضل 

البلدان للمغربني من حيث جودة احلياة.
و�ضجل���ت االإم���ارات العربية املتح���دة الرتيب 
االأول عربي���ا والعا�ر عامليا �ضم���ن التقرير ال�ضنوي 

الذي حمل ا�ضم “م�ضتك�ضف املغربني”.
وثبت موقع البحرين عربيا قيا�ضا بتقرير العام 
املا�ض���ي 2016، اإال اأنه���ا تراجع���ت عل���ى امل�ضتوى 

العاملي 4 نقاط، حيث كانت حتتل املركز التا�سع.
وجاءت �ضنغافورة يف املركز االأول يف الت�ضنيف 

على م�ضتوى العامل، تلتها الرنويج، ثم نيوزلندا.
و�ضنف التقرير قطر باملوقع الرابع عربيا، و31 
عامليا، مراجعة م���ن املوقع 29 امل�ضجل يف 2016، 
فيما جاءت ال�ضعودي���ة بالرتيب اخلام�س عربيا وال� 

40 عامليا بعد اأن كانت 31 يف العام املا�ضي.
وعربي���ا جاءت الكويت باملوق���ع ال�ضاد�س و42 
عاملي���ا مراجع���ة م���ن املوق���ع 35 امل�ضج���ل الع���ام 
املا�ضي، فيم���ا جاءت م�ر بالرتي���ب ال�ضابع عربيا 
وال� 46 عامليا، متقدمة ب�ضكل ملحوظ بعد اأن كانت 

43 يف 2016.
Yo -“  اا�ضتن���د التقرير اإلى ا�ضتط���الع �ركة

Gov” الأبحاث ال�ضوق، والذي �ضمل نحو 27.58 األف 
وافد من 159 دولة، فيما �ضم اال�ضتطالع 27 �ضوؤاالً 
للمغربني يف 3 موؤ�رات فرعية، تتمثل يف االقت�ضاد 

والتجربة واالأ�رة.
و�ضجل���ت البحري���ن درج���ات مرتفع���ة يف جميع 
املوؤ�رات الفرعية مبعدل درجات كلية 0.51 درجة، 

فيم���ا �ضجلت 0.54 درجة يف موؤ����ر االقت�ضاد وموؤ�ر 
التجربة، و0.45 درجة يف موؤ�ر االأ�رة.

ويرك���ز موؤ����ر االقت�ض���اد عل���ى اآراء املغربني 
يف الدول���ة، ويغط���ي اجلوانب املتعلق���ة مب�ضتويات 

االأجور، والتقدم الوظيفي واالقت�ضاد املحلي.
بينم���ا يركز موؤ�ر التجربة على منط احلياة الذي 
يعي�ضونه يف الدولة التي �ضافروا اإليها، ويغطي هذا 
املوؤ�ر اجلوانب املتعلق���ة بالثقافة املحلية، واالأمن 
و�ضهول���ة تكوين ال�ضداق���ات، و�ضهول���ة بناء منزل 
جديد. يف حني يغطي موؤ�ر االأ�رة اجلوانب املتعلقة 
باحلي���اة االجتماعية للمغرب���ني، وتكاليف التعليم، 

ومتكن اأطفالهم من تكوين ال�ضداقات ب�ضهولة.
وذك���ر التقرير اأنه مت جتمي���ع املوؤ�رات الثالثة 

لو�ضع الت�ضنيف العام.
و�ُضنفت �ضنغافورة التي حافظت على موقعها 
كاأف�ض���ل دول���ة للمغرب���ني لل�ضن���ة الثالث���ة عل���ى 
التوايل، حمققة ن�ضبة اأعلى من املتو�ضط العاملي يف 
كل املعايري تقريًب���ا، فاأكرث من ربع املغربني )26 
%( ي�ضفون التعليم يف �ضنغافورة باملمتاز، مقارنة 

باملتو�ضط العاملي الذي يبلغ 10 %.
كما يرى 64 % م���ن املغربني اأن جودة احلياة 

لديهم حت�ضنت بف�ضل االنتقال اإلى �ضنغافورة.
اأما الرنويج، ف�ضجل���ت درجات مرتفعة يف جميع 
املوؤ�رات الفرعية، حي���ث جاءت يف املركز الثاين يف 
موؤ�ر االقت�ضاد، وال�ضاد�س يف موؤ�ر التجربة، والرابع 
يف موؤ�ر االأ����رة. فيما تقدمت من الرتيب ال�ضاد�س 

امل�ضجل يف العام 2016.
وج���اءت نيوزلندا اأف�ضل وجه���ة للمغربني من 
حي���ث التجرب���ة، وق���ال 58 % من املغرب���ني اإنهم 

انتقلوا اإلى هناك لتح�ضني جودة حياتهم. وكانت يف 
الرتيب الثاين العام املا�ضي.

اأما اأملاني���ا، فجاءت الرابعة على م�ضتوى العامل، 
فيم���ا احتل���ت املرك���ز الثال���ث يف موؤ����ر االقت�ضاد، 
واخلام�س يف موؤ�ر االأ�رة، بينما احتلت املركز ال� 16 

يف موؤ�ر التجربة.
و�ُضنف���ت هولندا كاأف�ضل وجه���ة لالأ�رة، فهي 
تربز من ناحية تقدمي اأف�ضل رعاية �ضحية وو�ضائل 
ترفيهي���ة الأطفال املغرب���ني )76 %(، اإ�ضافة اإلى 

تقدمي اأف�ضل جودة للتعليم للوافدين )72 %(.
ويق���ول الوافدون اإلى كن���دا اإن منزلهم اجلديد 
م�ضتق���ر واآم���ن للغاي���ة، و�ضّن���ف املغرب���ون كن���دا 
باعتباره���ا واحدة من اأكرث ال���دول ترحيًبا واحت�ضاًنا 
للتن���وع، وقال 76 % منهم اإن كندا اأكرث انفتاًحا من 

الدول التي جاءوا منها.
وجاءت بعدها اأ�ضراليا، حيث ينتقل الوافدون 
اإليه���ا ب�ضب���ب طق�ضه���ا امل�ضم����س وفر����س العمل 
اجلي���دة، وق���ال 34 % مم���ن �ضمله���م اال�ضتطالع اإن 

حياته���م االجتماعي���ة بها اأف�ضل مم���ا كانت عليه يف 
اأوطانهم.

كما اأ�ض���ار 75 % اإلى كونه���م يندجمون ب�ضكل 
جي���د داخ���ل ثقافة اأ�ضرالي���ا، وهي ن�ضب���ة اأعلى من 

املتو�ضط العاملي، والتي تبلغ 64 %.
وثامن���ا ج���اءت ال�ضوي���د، حيث �ضجل���ت درجات 
مرتفع���ة يف جميع املوؤ����رات الفرعية، لكنها �ضجلت 
درجات جي���دة للغاية ب�ضكل خا����س يف موؤ�ر االأ�رة، 
وتاأت���ي يف املركز الثاين بعد هولن���دا يف هذا املوؤ�ر 

بالتحديد، وذلك منذ بداية العام املا�ضي.
اأم���ا النم�ضا، فق���د �ضجلت 0.56 درج���ة يف موؤ�ر 

االقت�ضاد والتجربة، و0.44 درجة يف موؤ�ر االأ�رة.
ويف الرتي���ب العا����ر ج���اءت االإم���ارات، حي���ث 
ت�ضتقط���ب عددا كبريا من االأ�ضخا�س ممن يف�ضلون 
العمل والعي�س بعيًدا عن اأوطانهم، وقال 75 % من 
املغرب���ني اإن باإمكانهم ك�ضب دخل اأكرث من الدخل 
ال���ذي كانوا يح�ضلون عليه يف اأوطانهم )يف اأوروبا اأو 

جنوب وو�ضط اآ�ضيا(.

و�ضوي�را ه���ي اأف�ضل وجهة يف الع���امل بالن�ضبة 
ملوؤ�ر االقت�ض���اد، واحتلت اأعلى مرك���ز فيما يتعلق 

بالثقة يف االقت�ضاد املحلي واال�ضتقرار ال�ضيا�ضي.
اأم���ا جمهورية الت�ضي���ك، ف�ضجل���ت 0.56 درجة 
يف موؤ����ر االقت�ضاد، و0.52 درج���ة يف موؤ�ر التجربة، 

و0.45 درجة يف موؤ�ر االأ�رة.
ثم جاءت البحرين باملرك���ز ال� 13، تلتها الهند 
التي تقدم���ت 12 مركًزا عن الع���ام ال�ضابق، وي�ضعر 
املغربون يف الهند بثقة عالية يف االقت�ضاد املحلي 
بن�ضبة 71 % مقارنة ب� 65 % يف جنوب وو�ضط اآ�ضيا 
و53 % عاملًي���ا، ويف اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي بن�ضبة 58 
% مقارن���ة ب� 54 % على ال�ضعيد االإقليمي، و45 % 

عاملًيا.
موؤ����ر  يف  مرتفع���ة  درج���ات  ُعم���ان  و�ضجل���ت 
االقت�ض���اد والتجرب���ة مبع���دل 0.56 و 0.55 عل���ى 
الت���وايل، اإال اأنه���ا ج���اءت يف املركز ال���� 32 يف موؤ�ر 

االأ�رة مبعدل 0.38 درجة.
ت�ضتقط���ب  الربتغ���ال  اأن  املعل���وم  وم���ن 
املتقاعدي���ن، حي���ث هن���اك 42 % م���ن املغرب���ني 
متقاعدي���ن مقارنة ب� 11 % على امل�ضتوى العاملي، 
ويرجع ذلك اإل���ى املناخ اجلي���د، وانخفا�س تكاليف 

املعي�ضة ومنط احلياة اجلذاب.
وقد تراوحت ت�ضنيف���ات 96 % من املغربني 
الذين تقاع���دوا يف الربتغال ما ب���ني اعتبارها دولة 

جيدة ودولة جيدة جًدا للتقاعد.
ويف الرتي���ب 17 جاءت اإ�ضباني���ا، حيث �ضجلت 
0.62 درج���ة يف موؤ�ر التجربة، وق���د جاءت يف مركز 
متاأخ���ر يف الت�ضني���ف؛ ب�ضبب �ضع���ف فر�س العمل، 

وانخفا�س الرواتب.

• 	)HSBC :امل�ضدر( جدول يظهر موقع دول اخلليج عربيا وعامليا كاأف�ضل دول للمغربني.  

2016 2017 الدولة
12 10 اإلمارات
9 13 البحرين

18 15 سلطنة عمان
29 31 قطر
31 40 السعودية
35 42 الكويت

املحرر االقت�ضادي

املنام���ة - “اأيويف”: اعتم���د املجل�س ال�رعي 
لهيئة املحا�ضبة واملراجع���ة للموؤ�ض�ضات املالية 
االإ�ضالمية “اأيويف”، -وي�ضم ع�رين عاملاً من 15 
دول���ة حول العامل من جمي���ع املذاهب الفقهية- 
ي���ن”. وذكر بيان  م�ضودة م����روع معيار “بيع الدَّ
ي���ن” ُيَع���دُّ م���ن اأهم  �ض���ادر اأم����س اأن “بي���ع الدَّ
املعايري ال�رعية، واأكرثها ت�ضعباً، كما اأن م�ضائله 
تتعل���ق بجزء كبري من منتج���ات ال�ضناعة املالية 
االإ�ضالمية وعقوده���ا، وقد كلَّف املجل�س ال�رعي 
اأمانة “اأي���ويف” بن�ر م�ضودة املعيار للعموم ملدة 
�ضهر – كحدٍّ اأدن���ى - ال�ضتطالع االآراء وا�ضتقبال 
اأي���ة مالحظات اأو اقراحات ب�ضاأنه���ا، اإ�ضافة اإلى 
عق���د جل�ض���ات ا�ضتم���اع؛ ال�ضتج���الء اآراء الفقهاء 
واخل���رباء من بنكي���ني وقانوني���ني وم�ضت�ضارين 
االإ�ضالمي���ة،  وعامل���ني يف املوؤ�ض�ض���ات املالي���ة 

خ�ضو�ض���ا اأع�ض���اء الهيئات ال�رعي���ة والعاملني 
يف الرقاب���ة والتدقيق ال�رع���ي؛ للتحقق من عمق 
م�ض���ودة املعي���ار، وتغطيتها اجلوان���ب العملية 
والنوازل التي يواجهه���ا املطبِّقون يف ال�ضناعة، 
ث���م اإعادة عر�س املالحظات التي يتم ا�ضتقبالها 
م���ن عموم اخل���رباء ع���رب الربي���د االإلك���روين اأو 
اأثناء جل�ض���ات اال�ضتماع، ومناق�ضته���ا مرة اأخرى 
يف اجتم���اع املجل�س ال�رعي املقب���ل )50( الذي 

�ضينعقد منت�ضف �ضهر نوفمرب”.
واأ�ض���اف البي���ان “ياأت���ي اإ�ض���دار م�ض���ودة 
معيار )بي���ع الدَّين( �ضمن خط���ة اأيويف الطموحة 
الإ�ض���دار املعاي���ري ال�رعي���ة ومراجعته���ا �ضم���ن 
ال���دورة املهنية املتقنة الت���ي ت�ضلكها اأيويف يف 
�ضبي���ل اإ�ضدار املعاي���ري ومراجعته���ا، حيث اأعد 
اأح���د اخلرباء درا�ضة مف�ضلة ح���ول املو�ضوع بناء 

عل���ى تكليف املجل�س ال�رعي ل���ه، عقدت اللجنة 
الفرعية للمعايري ال�رعية بجدة اجتماعات مطوَّلة 
ع���دة ملناق�ضته���ا، ولدرا�ض���ة ومناق�ض���ة م�ضودة 

املعيار وامل�ضائل ال�رعية والتطبيقات املعا�رة 
ذات العالقة، ت���ال ذلك درا�ض���ة املجل�س ال�رعي 

مل�ضودة املعيار تف�ضيالً على مدار اجتماعني”.

و ا�ضتعر����س املجل�س، وفقا للبيان “تقارير 
اأعدته���ا اأمانة اأيويف حول اجله���د الفني املتعلِّق 
باملعاي���ري ال�رعي���ة واجتماعات اللج���ان التابعة 
للمجل�س ال�رعي، وم���ا و�ضلت له م�ضاريع ترجمة 
املعايري ال�رعية اإلى اللغات العاملية وفعاليات 
التد�ض���ني املتعلقة به���ا يف اأماك���ن خمتلفة من 
الع���امل. وهن���اأ املجل����س ال�رع���ي وب���ارك اإمت���ام 
م�ضاري���ع ترجم���ة املعايري ال�رعية اإل���ى اللغتني 
الفرن�ضية والرو�ضية، كم���ا بارك اخلطة الطموحة 
املتعلق���ة مب�ضاريع الرجمة االأخ���رى التي قارب 
االأوردي���ة  كالرجم���ة  االنته���اء  عل���ى  بع�ضه���ا 
والركية، اأو التي مت اإطالقها والبدء فيها موؤخرا 
كالرجم���ة ال�ضيني���ة، وامل�روع���ات التي يجري 
االإعداد والتح�ضري الإطالقها كالرجمة االإ�ضبانية 

واالأملانية”.

ين” وي�ضتطلع اآراء ال�ضناعة املالية ب�ضاأنها “اأيويف” يعتمد م�ضودة “بيع الدَّ

�ض���رة - “جيب���ك”: تعرف وزير النف���ط ال�ضيخ 
حمم���د بن خليف���ة بن اأحم���د اآل خليف���ة، على مناذج 
عر�ضه���ا جن���اح منتج���ات �رك���ة اخللي���ج ل�ضناع���ة 
البروكيماوي���ات من االأمونيا وامليثان���ول واليوريا 
ذات اجلودة العالي���ة والتي يتم ت�ضديرها اإلى اأكرب 
االأ�ضواق العاملية، وذلك �ضمن املعر�س امل�ضاحب 

ملوؤمتر جيبكا الثامن لالأ�ضمدة 2017 اأم�س االأول.
واطل���ع الوزي���ر عل���ى جمموعة م���ن املطبوعات 
التوعوي���ة من اإ�ضدارات ال�ركة حول جوانب ال�ضالمة 
والبيئ���ة الت���ي حتر����س ال�رك���ة عل���ى االلت���زام بها 
والروي���ج له���ا يف املجتمع، وتع���رف اي�ضا من خالل 
ال�ضور واملج�ضم���ات على تط���ورات العمل مب�ضانع 
ال�رك���ة ومرافقه���ا املتط���ورة واالإجن���ازات العديدة 
الت���ي حققته���ا ال�رك���ة واجلوائز الت���ي ح�ضدتها يف 
جماالت اجلودة واالإنت���اج وال�ضالمة وال�ضحة املهنية 

والبيئة، حيث اأهدى اليه اجلائزة العربية للم�ضوؤولية 
االجتماعي���ة للموؤ�ض�ضات الكب���رية للعام 2017 التي 
ف���ازت بها ال�رك���ة موؤخراً خ���الل االحتف���ال ال�ضنوي 
الذي نظمت���ه ال�ضبكة العربية للم�ضوؤولية االجتماعية 

للموؤ�ض�ضات يف دبي.
واأب���دى وزير النف���ط اإعجابه الكب���ري بامل�ضتوى 
املتط���ور الذي و�ضل���ت اإليه �ركة جيب���ك �ضواء من 
حي���ث املن�ض���اآت اأو املنتجات اأو االهتم���ام بالعنا�ر 
الب�رية، موؤكداً اأن ال�ركة ق���د اأ�ضبحت اليوم واجهة 
�ضناعي���ة تبع���ث عل���ى الفخ���ر واالعت���زاز، معرباً عن 
تقدي���ره الكبري الإ�ضهاماتها املتميزة يف جمال تنمية 

املجتمع عرب براجمها التوعوية املختلفة.
واأثن���ى الوزير عل���ى م�ضاركة ال�رك���ة يف موؤمتر 
ومعر�س االأ�ضمدة الثامن، م�ضيدا باجلهود املتميزة 
الت���ي بذلها القائمون على ال�رك���ة يف االإعداد اجليد 

له���ذه الفعالي���ة، موؤك���داً اأن وج���ود ال�رك���ة يف هذا 
املوؤمت���ر هو اإثراء حقيقي نظراً ملا متتلكه جيبك من 

خربة كبرية يف جمال عملها املتخ�ض�س.

وكان يف ا�ضتقبال الوزير لدى زيارته التفقدية 
جلناح ال�ركة رئي�س جمل����س اإدارة ال�ركة اأحمد علي 
ال�ري���ان ورئي�س ال�ركة عبدالرحم���ن جواهري وعدد 

من اأع�ض���اء االإدارة التنفيذية، حي���ث ا�ضتمع الوزير 
اإل���ى ����رح موج���ز ع���ن عملي���ات ال�رك���ة الت�ضغيلية 
ومنتجاته���ا عالية اجلودة، كما اطل���ع على االإجنازات 
التي حققتها ال�ركة نظري متيزها لي�س على �ضعيد 
املنتجات والعملي���ات الت�ضغيلية فح�ضب، بل كذلك 
فيم���ا يتعل���ق مب�ضاهمته���ا الفاعلة يف جم���ال خدمة 

املجتمع وال�ضحة والبيئة وال�ضالمة.
من جانبه، تقدم جواهري ببالغ ال�ضكر واالمتنان 
اإل���ى وزي���ر النف���ط لتف�ضل���ه بزي���ارة جن���اح ال�ركة 
واالإطالع على تطورات العمل فيها، مقدراً له اإطراءه 
وكلمات الثن���اء الت���ي اأوردها عن ال�رك���ة واإ�ضادته 
بدورها ال�ضناع���ي واملجتمعي، موؤك���داً اأن مثل هذا 
التقدير ال���ذي جتده ال�رك���ة ومنت�ضبيها من القادة 
وامل�ضوؤول���ني يف الدول���ة ه���و احلاف���ز له���م لتقدمي 

املزيد.

• وزير النفط متفقدا جناح �ركة “جيبك”	

• جانب من اجتماع “اأيويف”	

وزير النفط يطلع على منتجات “جيبك”
يزور جناح ال�ركة باملعر�س امل�ضاحب ل�“االأ�ضمدة” 



الجمعة 29 سبتمبر 2017 
9 محرم 1439

العدد 3272 11 business@albiladpress.comاقتصاد

ال�صحي” لصصلصص�صصرف  “توبلي  مصصصن  الصصصرابصصصعصصصة  لصصلصصمصصرحصصلصصة  ديصصصنصصصار  مصصلصصيصصون   138.13

بناء 67 وحدة �سكنية يف البحري بـ 2.7 مليون دينار
فتح 37 مناق�صة ومزايدة باإجمايل 178 عطاء

فتصصصح جمل�صصصس املناق�صصصصات واملزايصصصدات اأم�س 
يف جل�صتصصصه الأ�صبوعيصصصة 37 مناق�صصصصة ومزايدة، عامة 

وحمدودة، تابعة اإلى 11 جهة حكومية.
واأظهصصصرت اأحصصصدث بيانصصصات ن�صصصرت علصصصى موقصصصع 
املجل�صصصس اأن اأبرز املناق�صات تعود لوزارة الإ�صكان، 
وتتعلصصصق باأعمصصصال بنصصصاء 67 وحصصصدة �صكنيصصصة مصصصن نوع 
 937 230 يف جممصصصع  )VM3 / VT3 F( مبوقصصصع 
مبنطقصصصة البحري، تقصصصدم اإليها 21 عطصصصاء اأقلها بنحو 
2.7 مليون دينصصصار، يف حني اأكربها بنحو 3.8 مليون 

دينار.
وكان املجل�صصصس قصصصد نظصصصر يف مناق�صصصصة لصصصوزارة 
الإ�صكان يف 2 فرباير املا�صي لبناء 81 وحدة �صكنية 
من نوع )D11( يف موقع 302 مبجمع 937 يف البحري 
)مقاولصصصة ‘A’( تقدم لها 17 عطصصصاء، اأ�صغرها بقيمة 
تتجاوز 2.754 مليصصصون دينار، يف حني اأكربها بقيمة 
تقصصصدر بنحو 3.266 مليون دينصصصار، وحملة املناق�صة 

.HP/28/16 رقم
وبلغ جمموع اأقل العطاءات املقدمة نحو 179.8 
مليصصصون دينار، وهي تت�صمن 167 عطاء، يف حني بلغ 
اإجمايل العطاءات املقدمة 178 عطاء، لكن ل�صعوبة 
احل�صصصصول على تفا�صيل 11 عطاء مت ا�صتثناوؤها من 

املجموع.
والعطاءات الص 11 التي مل يتم احت�صابها لوزارة 
الأ�صغال و�صوؤون البلديات، وتقدمت لها العديد من 
العرو�صصصس )التي رمبا لها عالقصصصة بتفا�صيل فنية مل 

تتوفر عنها معلومات على املوقع(.
ونظر املجل�صصصس يف 7 مناق�صات لوزارة الأ�صغال 
و�صصصصوؤون البلديصصصات، كان اأبرزها للعطصصصاءات املالية 
مل�صصصروع املرحلصصصة الرابعصصصة لتو�صعصصصة حمطصصصة توبلي 
لل�صصصرف ال�صحصصصي يف البحرين �صمصصصن امل�صاريع التي 
ميولهصصصا ال�صندوق الكويتصصصي للتنميصصصة القت�صادية 
العربيصصصة وال�صنصصصدوق ال�صعصصصودي للتنميصصصة، تقصصصدم 
اإليهصصصا 3 عطاءات اأقلها بنحصصصو 138.13 مليون دينار 
واأكربهصصصا بقرابصصصة 207.6 مليصصصون دينصصصار، ومناق�صة 
لأعمصصصال الإن�صصصصاءات لربج متعصصصدد الطوابق يف م�روع 
مبنى احتياطي الأجيال، تقدم اإليها 7 عطاءات اأقلها 
بنحصصصو 31.96 مليون دينار واأكربهصصصا بص 51.6 مليون 
دينصصصار، ومناق�صصصصة لأعمصصصال احلفر والدفصصصان واأعمال 
الواجهصصصات البحريصصصة اخلا�صصصصة مب�صصصروع ج�صصصر املنامة 
ال�صمايل يف املرحلة الثانيصصصة الوا�صلة من الب�صيتني 

�صمصصصن احلزمة الأولصصصى من امل�روع، تقصصصدم اإليها 11 
عطاء، تقدمت �ركة واحدة باأربعة عرو�س ترتاوح ما 
بني 4.8 مليون دينصصصار و7.5 مليون دينار )وعلى ما 
يبدو اأن هذه املبالصصصغ لها عالقة بتفا�صيل فنية غري 
متوافرة على موقصصصع  املجل�س(. اأما العطاءات الص 10 
الأخصصصرى، فكان اأقلها نحو 6.9 مليون دينار، واأكربها 

قرابة 17.4 مليون دينار.
كمصصصا نظصصصر املجل�صصصس يف 7 مناق�صصصصات لهيئصصصة 
اأبرزهصصصا لتزويصصصد وتركيصصصب  الكهربصصصاء واملصصصاء، كان 
وتو�صيصصصل بنيصصصة حتتية متقدمصصصة لقصصصراءة العدادات 
الذكيصصصة عن ُبعصصصد يف حمافظة املحصصصرق ومنطقة راأ�س 
زويصصصد تقدم اإليهصصصا عطاء واحصصصد بنحصصصو 1.12 مليون 
دينصصصار، ومناق�صة لتعيني ا�صت�صصصصاري لتزويد م�روع 
الأمصصصازون للخدمصصصات ال�صحابية بالطاقصصصة الكهربائية 
مصصصن م�صدر طاقة متجصصصددة وجديدة، تقصصصدم اإليها 3 
عطاءات اأقلها بنحصصصو 354.25 األف دينار، ومناق�صة 

لتقصصصدمي خدمات قراءة العدادات ملدة عامني، تقدم 
اإليهصصصا 7 عطصصصاءات، اأقلهصصصا بنحو 224.6 األصصصف دينار، 

واأكربها بقرابة 1.9 مليون دينار.
ونظصصصر املجل�س يف 6 مناق�صصصصات لإدارة املخازن 
املركزية، كان اأكربها قيمة لتوفري كابالت اأر�صية، 
تقصصصدم اإليهصصصا 5 عطصصصاءات اأقلها بقيمصصصة 677.9 األف 

دينار.
وفتح املجل�س 6 مناق�صات ل�ركة نفط البحرين 
“بابكصصصو”، كان اأبرزها لتقييم البيانات ال�صيزمية - 
الزلزاليصصصة، تقدم اإليها عطاء واحد بنحو 3.24 مليون 
دولر مصصصا يعصصصادل 1.12 مليصصصون دينصصصار، ومناق�صصصصة 
لتوفصصصري خدمصصصة ال�صصصصالح الطصصصارئ لأنبصصصوب وقصصصود 
الطائرات املغمور من �صصصصرتة اإلى عراد، تقدم اإليها 
عطاءان، اأقلهمصصصا بص 213.75 األف دينصصصار، ومناق�صة 
ل�صصصراء ناقلتصصصني وقصصصود و�صهريجصصصني كربصصصون �صب 
لنقل البصصصرتول، تقدم اإليها 3 عطصصصاءات، اأقلها بنحو 

475.37 األف دولر ما يعادل 179.32 األف دينار.
كما فتصصصح املجل�س مناق�صتصصصني لهيئة البحرين 
لل�صياحصصصة واملعار�س، اأُولهما لتوفصصصري موارد ب�رية 
ملهرجان البحرين للت�صصصصوق، تقدم اإليها عطاء واحد 
بنحصصصو 613.8 األصصصف دينصصصار، والثانيصصصة ل�صصصراء م�صعد 
متحصصصرك “رافعة”، تقصصصدم اإليها 6 عطصصصاءات اأقلها بص 

20.3 األف دينار.
ونظر املجل�صصصس يف مناق�صتصصصني لبلدية املنامة، 
اأولهمصصصا ل�صتئجار مركبات خفيفة ملصصصدة 4 �صنوات، 
تقدم اإليها 6 عطاءات مت تعليق اإحداها، واأقل عطاء 
بقيمصصصة 72 األف دينصصصار، والثانيصصصة ل�صتئجار مركبات 
ثقيلة ملدة 4 �صنوات، تقدم اإليها 8 عطاءات، اأقلها 

بنحو 166.5 األف دينار.
كما نظر املجل�صصصس يف مناق�صتني ل�ركة تطوير 
 Flowserv( للبصصصرتول، اأُولهمصصصا لتوريد قطع غيصصصار
Pump(، تقصصصدم اإليها عطصصصاءان اأقلهما بنحو 74.6 

األصصصف دينار، والثانية لتوريد اأنابيصصصب، تقدم اإليها 6 
عطاءات، اأقلها بنحو 150.48 األف دينار.

واأي�ًصا فتح املجل�س مناق�صتني لوزارة ال�صحة، 
اأُولهمصصصا لتو�صعصصصة منطقة دخول املر�صصصصى و�صيانة 
جناح املخا�صصصس مب�صت�صفى جدحف�س للولدة، تقدم 
اإليهصصصا 6 عطصصصاءات، اأقلهصصصا بنحصصصو 193 األصصصف دينصصصار، 
والثانيصصصة ل�صتبدال وحصصصدات التكييصصصف مب�صت�صفى 
الطب النف�صي ومبنى رفيدة، تقدم اإليها 8 عطاءات، 

اأقلها بنحو 22.8 األف دينار.
اإ�صافة اإلى النظر يف مزايدة لوزارة املوا�صالت 
والت�صالت؛ من اأجل نظام تراخي�س �صيارات الأجرة 
“تاك�صصصصي” و�صيارات الأجرة حتصصصت الطلب لل�ركات 
واملوؤ�ص�صات بقيمة 650 األف دينار، وكان قد تقدم 
اإليها 4 عطاءات، ومناق�صة للنيابة العامة ل�صتئجار 
�صيصصصارات، تقصصصدم اإليهصصصا 9 عطصصصاءات، اأقلهصصصا بقيمة 

25.68 األف دينار.

اأقل عطاء بالدينار ال�رشكة العدد النوع و�سف املناق�سة اجلهة

2،733،443.00 ASCON 21 عامة اأعمصصصال بناء 67 وحدة �صكنية من نصصصوع )VM3 / VT3 F( مبوقع 230 يف جممع 
937 مبنطقة البحري وزارة الإ�صكان

138،134،922.00 W T E - T E C T O N -
.AZMEEL Const 3 حمدودة

العطاءات املالية مل�صصصروع املرحلة الرابعة لتو�صعة حمطة توبلي لل�رف ال�صحي 
يف مملكصصصة البحرين �صمصصصن امل�صاريع التي ميولهصصصا ال�صنصصصدوق الكويتي للتنمية 

القت�صادية العربية وال�صندوق ال�صعودي للتنمية

31،960،375.83الأ�صغال والبلديات Al Ghanah Group 7 حمدودة اأعمال الإن�صاءات لربج متعدد الطوابق يف م�روع مبنى احتياطي الأجيال

- - 11 حمدودة اأعمال احلفر والدفان والواجهات البحرية اخلا�صة مب�روع ج�ر املنامة ال�صمايل
 يف املرحلة الثانية الوا�صلة من الب�صيتني �صمن احلزمة الأولى من امل�روع

1،122،000.00 EMCO 1 عامة تزويد وتركيب وتو�صيل بنية حتتية متقدمة لقراءة العدادات 
الذكية عن بعد يف حمافظة املحرق ومنطقة راأ�س زويد

الكهرباء واملاء
354،253.00 .SNC Lavalin Int 3 حمدودة تعيني ا�صت�صاري لتزويد م�روع الأمازون للخدمات ال�صحابية 

بالطاقة الكهربائية من م�صدر طاقة متجددة وجديدة

650،000.00 .National Motor Co 4 عامة مزايدة نظام تراخي�س �صيارات الأجرة )تاك�صي( و�صيارات الأجرة 
حتت الطلب لل�ركات واملوؤ�ص�صات وزارة املوا�صالت

3،236،925 دولًرا Largeo Data Process-
.ing Ltd 1 حمدودة تقييم البيانات ال�صيزمية - الزلزالية بابكو

• اأبرز املناق�صات املطروحة	

اأمل احلامد

ال�سياحة امل�ستدامة و�سيلة لتح�سني جودة احلياة بعد ا�ستحواذها “البنك املتحد”  البور�سة تدرج “اخلليج القاب�سة” 
ال�ركة تعني م�صجال لأ�صهمها

املنامصصصة - بور�صصصصة البحريصصصن: اأعلنصصصت بور�صة 
البحريصصصن عصصصن اإدراج �ركة اخلليج املتحصصصد القاب�صة 
“UGH” بعد احل�صول على املوافقات الالزمة من 
م�رف البحرين املركصصصزي على عملية اإعادة التنظيم 
ال�صاملة، يتصصصم مبوجبها ا�صتحصصصواذ ال�ركة على 100 
% من اأ�صهم بنك اخلليج املتحد “UGB” املدرجة 
يف البور�صصصصة، حيصصصث مت التوقيع علصصصى اتفاقية بني 
بور�صصصصة البحرين و�ركصصصة اخلليج املتحصصصد القاب�صة، 
بور�صصصصة  يف  ال�ركصصصة  اأ�صهصصصم  ادراج  مبوجبهصصصا  يتصصصم 
البحريصصصن اعتبارا من اأم�صصصس 28 �صبتمرب، تالها توقيع 
اتفاقية اأخرى بني البور�صة البحرين و�ركة البحرين 
للمقا�صة )�ركة مملوكة بالكامل لبور�صة البحرين( 
يتصصصم بوجبها تعيني �ركة البحريصصصن للمقا�صة م�صجال 
لأ�صهمهصصصا، حيصصصث قصصصام بالتوقيصصصع كل مصصصن الرئي�س 
التنفيذي لبور�صة البحرين ال�صيخ خليفة بن اإبراهيم 
اآل خليفة واملمثصصصل املخول عن �ركة اخلليج املتحد 

القاب�صصصصة ح�صصصصني للين. ومبوجب اتفاقيصصصة الدراج 
�صيتصصصم اعتبارا من ام�س البصصصدء يف تداول اأ�صهم �ركة 
اخلليج املتحد القاب�صصصصة �صمن ال�صوق الرئي�صية يف 
قطصصصاع ال�صتثمصصصار حتت رمصصصز UGH، وذلصصصك ح�صب 
الجراءات املتبعة يف ال�صصصصوق. يف حني �صتقوم �ركة 
البحرين للمقا�صة مبوجب التفاقية الثانية بتقدمي 
حزمة من اخلدمصصصات ل�ركة اخلليصصصج املتحد القاب�صة 
ت�صمصصصل الحتفصصصاظ بال�صجل الإلكصصصرتوين للم�صاهمني 
امل�صجلصصصني يف �صجصصصل م�صاهمصصصي ال�ركصصصة، بالإ�صافة 
اإلى حتديصصصث بيانات �صجل امل�صاهمصصصني الناجتة عن 
التداولت على اأ�صهم ال�ركة، مبا يتفق مع القوانني 

والت�ريعات املنظمة لذلك يف بور�صة البحرين.
كمصصصا �صتوفصصصر �ركصصصة البحريصصصن للمقا�صصصصة عددا 
من اخلدمصصصات اللكرتونية التي ت�صمصصصل تزويد �ركة 
اخلليصصصج املتحصصصد القاب�صة ب�صصصصكل فصصصوري بالتقارير 
اخلا�صصصصة بنقل امللكية الناجت عصصصن عمليات التداول 

يف اأ�صهم ال�ركة مبا يف ذلك ن�صب متلك امل�صاهمني 
فيهصصصا، وك�صصصصوف ح�صابصصصات امل�صتثمريصصصن اخلا�صصصصة 

بال�ركة وتقارير دورية اأخرى.
وقصصصد قامت ال�ركصصصة ب�راء 100 % مصصصن راأ�صمال 
بنصصصك اخلليج املتحصصصد )�صايف مصصصن اأ�صهصصصم اخلزينة(، 
مقابل اإ�صدار اأ�صهم جديدة من �ركة اخلليج املتحد 
القاب�صة، بحيث مت تبادل كل �صهم جديد من اأ�صهم 
�ركصصصة اخلليج املتحصصصد القاب�صة مقابصصصل �صهمني من 
اأ�سه���م بنك اخللي���ج املتحد م���ع اال�ستيف���اء ب�رشوط 
معينة واحل�صول على املوافقات الرقابية املطلوبة 

من قبل م�رف البحرين املركزي.
ويبلصصصغ راأ�س املصصصال امل�صصصرح به ل�ركصصصة اخلليج 
املتحصصصد القاب�صصصصة 252.700 مليصصصون دولر وراأ�صصصس 
املصصصال ال�صصصصادر واملدفصصصوع 206.487 مليون دولر 
وعدد الأ�صهم ال�صصصصادرة واملدفوعة412،974،651 

�صهما عاديا بينما تبلغ القيمة ال�صمية 0.5 دولر. 

لل�صياحصصصة  البحريصصصن   - املنامصصصة 
واملعار�صصصس”: قصصصال الرئي�صصصس التنفيذي 
لل�صياحصصصة واملعار�س  البحريصصصن  لهيئصصصة 
ال�صيصصصخ خالصصصد بصصصن حمصصصود اآل خليفصصصة اإن 
“ال�صياحة امل�صتدامة هي و�صيلة اإيجابية 
يف الق�صصصصاء علصصصى الفقر، وحمايصصصة البيئة 
وحت�صصصصني جصصصودة احليصصصاة، وخ�صو�صاً يف 

البلدان النامية”.
جصصصاء ذلك يف احللقصصصة النقا�صية التي 
“ال�صياحصصصة  بعنصصصوان  الهيئصصصة  نظمتهصصصا 
امل�صتدامصصصة اأداة للتنمية” اأم�س اخلمي�س 
ال�صيصصصخ  واأ�صصصصاف   .2017 �صبتمصصصرب   28
خالد “اأن تنظيم هصصصذه احللقة النقا�صية 
جصصصاء انطالقاً مصصصن العنوان الصصصذي اختارته 
لالحتفصصصال  العامليصصصة  ال�صياحصصصة  منظمصصصة 
بيوم ال�صياحصصصة العاملي يف العام 2017، 
والذي يركز على كيفية اإ�صهام ال�صياحة 

امل�صتدامة يف التنمية”.
واأو�صصصصح اأن “ال�صياحصصصة امل�صتدامصصصة 
تاأخذ يف العتبصصصار التاأثريات القت�صادية 
القائمصصصة  والبيئيصصصة  والجتماعيصصصة 

وامل�صتقبلية”.
و�صصصصارك يف اجلل�صصصصة النقا�صيصصصة كل 
من: املدير العام ملزارع اجلزيرة ال�صيخ 

را�صد بن خليفة اآل خليفة، �صاحبة �ركة 
“الندى” ندى العلوي، مدير الت�صويق يف 
�ركة بن فقيه لال�صتثمار العقاري اأحمد 
خلفان، والرئي�س التنفيذي ل�ركة �صيتي 
ليمصصصو، نايف العلصصصوي. وركصصصزت اجلل�صة 
النقا�صية على بحث مدى تاأثري قطاعات 
عدة على قطاع ال�صياحة يف البحرين، كما 
ركز النقا�س على تاأثر ال�صياحة مبختلف 
القطاعصصصات وال�صناعات مثصصصل القطاعت 
العقارية والأزيصصصاء واملوا�صالت وغريها، 
مصصصن دون اأن يقت�صصصر الأمصصصر علصصصى قطاع 

الفنادق والرتفيه. 
وياأتي تنظيم هذه اجلل�صة النقا�صية 
بالتزامصصصن مصصصع تعيصصصني هيئصصصة البحريصصصن 
لل�صياحصصصة واملعار�س كع�صو يف املجل�س 
العاملية  ال�صياحصصصة  التنفيصصصذي ملنظمصصصة 
)UNWTO( لصصصدورة 2018 – 2021، 
وقد جاءت هصصصذه اخلطوة تتويجاً للجهود 
اجلبصصصارة التصصصي تبذلهصصصا هيئصصصة البحريصصصن 
لل�صياحة واملعار�س يف الرتقاء بالقطاع 
ال�صياحصصصي يف البحرين، عالوة على العمل 
الصصصدءوب للهيئصصصة يف اإبصصصراز املكانة التي 
حتتلها اململكة يف القطاع ال�صياحي على 

م�صتوى منطقة ال�رق الأو�صط.

1.96 مليون �سهم اإجمايل التداول بـ1.5 مليون دينار
املنامصصصة - بور�صصصصة البحرين: اأقفصصصل موؤ�ر 
البحريصصصصن العصصصام اأم�صصصس اخلمي�س عنصصصد م�صتوى 
نقطصصصة   0.31 وقصصصدره  بانخفا�صصصس   1،283.46
مقارنة باإقفاله يوم الأربعاء، يف حني اأقفل موؤ�ر 
البحريصصصصن الإ�صالمصصصصي عند م�صتصصصوى 1،017.39 
بارتفصصصاع وقصصصدره 4.78 نقطة مقارنصصصة باإقفالصه 

ال�صابق.
وبلغ اإجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة 
يف بور�صة البحريصن 1.96 مليون �صهم و وحدة، 
بقيمصصصة اإجمالية قدرها 1.50 مليصصصون دينار، مت 

تنفيذها من خالل 72 �صفقة.
وتصصصداول امل�صتثمصصصرون يف البور�صة 1.89 
مليصصصون �صهصصصم، بقيمصصصة قدرهصصصا 1.50 مليصصصون 

دينصصصار مت تنفيذها من خصصصالل 71 �صفقة، وركز 
امل�صتثمصصصرون تعامالتهصصصم علصصصى اأ�صهصصصم قطصصصاع 
ال�صتثمار والذي بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 
1.25 مليصصصون دينصصصار اأي مصصصا ن�صبتصصصه 83.02 % 
من القيمة الإجماليصصصة لالأوراق املالية املتداولة 
وبكمية قدرها 933.40 األف �صهم، مت تنفيذها 

من خالل 13 �صفقة.
وجاء بنصصصك اإنف�صتكصصصورب يف املركصصصز الأول 
اإذ بلغصصصت قيمة اأ�صهمصصصه املتداولة 1.18 مليون 
دينصصصار اأي مصصصا ن�صبتصصصه 78.04 % مصصصن القيمصصصة 
الإجماليصصصة لصصصالأوراق املالية املتداولصصصة وبكمية 
قدرهصصصا 378.80 األصصصف �صهصصصم، مت تنفيذها من 
خالل �صفصقصصتيصن. اأما املركز الثاين فكان للبنك 

الأهلصصصي املتحد بقيمة قدرها 91.72 األف دينار 
اأي مصصصا ن�صبتصصصه 6.07 % مصصصن القيمصصصة الإجمالية 
لالأوراق املاليصصصة املتداولة وبكمية قدرها 345 
األصصصف �صهم، مت تنفيذها من خصصصالل 4 �صفقات.
ثم جاءت عصقارات ال�صيف بقيمة قدرها 45.63 
األصصصف دينار اأي مصصصا ن�صبتصصصه 3.02 % من القيمة 
الإجماليصصصة لصصصالأوراق املالية املتداولصصصة وبكمية 
قدرهصصصا 195 األف �صهصصصم، مت تنفيذها من خالل 

37 �صفقة.
و مت يصصصوم اأم�س تصصصداول اأ�صهم 13 �صصركصصة، 
ارتفعصصصت اأ�صعصصصار اأ�صهصصصم 5 �صصصركات، يف حصصصني 
انخف�صصصصت اأ�صعصصصار اأ�صهم 4 �صصصركات، وحافظت 

بقية ال�ركصات على اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.
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للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة األضواء العقارية 
ش ش و - ملالكها محمد حسام األسطه واملسجلة مبوجب القيد رقم 96599 

بطلب حتويل الشركة بكامل فروعها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
وقدره 50000 )خمسني ألف( دينار بحريني وذلك بإدخال خالد محمد حسام 

االسطه كشريك معه في السجل

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر االعالن.

التاريخ :25 سبتمبر 2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن تقدم إليها ظل 
القمر للمقاوالت ش.ش.و ملالكتها ورده صباح جاسم عيسى احمد واملسجلة 

حتت قيد رقم 2-47400 بطلب تغيير االسم التجاري من:
MOON SHADW CONSTRUCTION              ظل القمر للمقاوالت 

لتصبح: ديلمينا للمقاوالت ش.ش.و. ملالكتها ورده صباح جاسم عيسى احمد
Delmena CONSTRUCTIONS S.P.C

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر االعالن.

التاريخ :18 سبتمبر 2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري بناء على قرار الشركاء في شركة بالل بودول علم ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 106702 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / عباس محمد غلوم 
حسني مصفياً للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني االدر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، وعمال 

نص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي 
مطالباتهم اليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

االعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/عباس محمد غلوم حسني   - رقم املوبايل: 97335350388+

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة بالل بودول علم ذ.م.م
سجل جتاري رقم 106702

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن قد تقدم إليها 
الشركاء في شركة نايتس جيت أدفايزرز ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 99619، 

طالبني حتويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح مملوكة من السيد خليل 
محمد شريف عبداهلل العوضي وتعيني السيد خليل محمد شريف عبداهلل 

العوضي للقيام بإجراءات التحويل.

التاريخ :1815/8/2016
القيد: 99619

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم 131581 لسنة 2017

بشأن حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة فردية

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
اليها السيد / محمد عادل علي حسن املدني باعتباره املصفي القانوني 
لشركة ريو سان سبا للتجميل البحرين ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات 
مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 89982 طالبا اشهار انتهاء اعمال 
تصفية الشركة تفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 

وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 
لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم )102721( لسنة 2017
بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية ريو سان سبا للتجميل البحرين ذ.م.م

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مهدي صباح جاسم أحمد

االسم التجاري احلالي: مونيومنت للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد: ديلمينا للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل التجاري

   CR2017- 157082 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

79107-2

قيد رقم

1-80493

شقة / محل 

11

بناية

1276أ

طريق

1223

مجمع

1012

 التاريخ :26/9/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR 2017 - 157093 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

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

اسم التاجر: زهراء مهدي سلمان علي

االسم التجاري احلالي: حجر القمر للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: ديلمينا هومز للمقاوالت

النشاط: تشييد املباني
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و�أ�س���اف �أنه ر�س���د “ت�سجي���ل عدة 
خمالفات م���ن �أ�سحاب �لعمل و�ل�رشكات 
للعمال���ة  �ملنظ���م  للقان���ون  �لقطري���ة 
�لأجنبي���ة يف قطر، و�لت���ي متثلت باإجبار 
بع�ض �لعاملني على �لعمل �لق�رشي حتت 
�أ�سعة �ل�سم����ض على نحو يهدد حياتهم، 

�إ�سافة لعملهم ل�ساعات طويلة..”.
وطالب “�ل�سلطات �لقطرية بتوفري 

�لت�رشيعات  �ل�سمانات �لالزم���ة لتطبيق 
�ملعدل���ة عل���ى �أر����ض �لو�ق���ع و�إل���ز�م 
�أ�سح���اب �لعم���ل و�ل����رشكات بتنفيذها، 

و�إيقاع �لعقوبة على �ملخالفني”.
و�س���دد �ملر�سد “على ����رشورة �أخذ 
�إج���ر�ء�ت جدية حيال حالت �لوفاة �لتي 
ح�سل���ت للعم���ال �لو�فدين عل���ى مد�ر 
�ل�سنو�ت �ملا�سي���ة و�لبناء على �لنتائج 

�لتي خرجت بها جلان �لتحقيق..”.
و�أكد �أن على �ل�سلطات �لقطرية �أن 
تقوم “بتطوير �لت�رشيعات �لوطنية �لتي 
ت�سمن حقوق �لعمال �لو�فدين لديها”، 
لفًتا �إلى “مو�د �لإعالن �لعاملي حلقوق 
�لإن�سان و�لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية..”.

  للتو��سل:  )ق�سم �ل�سوؤون �لدولية: 17111482(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ض: 17111434(

“د�ع�ض” ي�سدر ت�سجيال من�سوبا للبغد�دي
القاهرة – رويترز:       

�أ�سدر تنظيم د�ع�ض �ملت�سدد ت�سجيال �سوتيا قال �إنه لزعيمه �أبو بكر �لبغد�دي �أم�ض �خلمي�ض، وهو 
�أول ت�سجيل ين�سب له منذ ما يقرب من عام.

وفقد �لتنظيم يف هذ� �لعام �لكثري من �لأر��سي �لتي كان ي�سيطر عليها يف �سوريا و�لعر�ق.
ومل يت�س���ح تاري���خ �لت�سجيل �لذي بثته موؤ�س�س���ة �لفرقان �لإخبارية �ملرتبط���ة بالتنظيم �ملت�سدد 
وتبلغ مدته 46 دقيقة. لكن �لبغد�دي �أ�سار يف �لت�سجيل �إلى تهديد�ت كوريا �ل�سمالية لكل من �لوليات 
�ملتح���دة و�ليابان. و�سدر �لت�سجيل، �ل���ذي ت�سمن �أكرثه مو�عظ دينية وخطاب���ا حتفيزيا للمت�سددين، 
و�س���ط تكهنات ب�س���اأن م�سري �لبغ���د�دي �لذي �سدر �آخر ت�سجي���ل �سوتي من�سوب ل���ه يف �أو�ئل نوفمرب 
2016، وذل���ك بع���د �أ�سبوعني من بدء معرك���ة �ملو�سل. وكان حث �أتباعه يف ه���ذ� �لت�سجيل على قتال 

“�لكافرين” و�أمرهم قائال “�جعلو� دماءهم �أنهار�”. 
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باريس – أ ف ب:

 نددت فرن�سا �أم�ض �خلمي�ض بالغار�ت 
�لخ���رية �لت���ي ي�سنه���ا �لنظ���ام �ل�س���وري 
وحليفت���ه رو�سي���ا عل���ى حمافظ���ة �دل���ب 
و�أوقع���ت ع����رش�ت �لقتلى م���ن �ملدنيني، 

ودعت رو�سيا �لى وقفها.
وز�رة  با�س���م  �ملتحدث���ة  و�رشح���ت 
�أن  �نيي����ض روماتي-��سباني���ه  �خلارجي���ة 
“فرن�سا تندد بالق�سف �جلوي �لذي نفذته 
ق���و�ت )�لرئي�ض �ل�س���وري( ب�س���ار �لأ�سد 
وحلفاوؤه���ا يف �لأي���ام �لأخ���رية و��ستهدف 
مدني���ني وم�ست�سفي���ات يف منطق���ة �إدلب 
و�سمال حماة. هذه �لفعال �نتهاك لقانون 

حقوق �لإن�سان �لدويل”.
حلق���وق  �ل�س���وري  �ملر�س���د  و�أف���اد 
�جلوي���ة  �لغ���ار�ت  �ن  �لثن���ني  �لن�س���ان 
�أوقع���ت 37 قتيال من �ملدنيني من بينهم 
12 طف���ال. وتابعت �ملتحدث���ة �أن “فرن�سا 
تدع���و رو�سي���ا وحلفاءها يف نظ���ام دم�سق 
�ل���ى �ح���رت�م �للتز�مات �لت���ي �تخذت يف 

��ستانا ومنع مو��سلة هذه �لغار�ت”.

مانيال – رويترز:

رودريج���و  �لفلب���ني  رئي����ض  �أ�س���اد 
دوتريتي على نحو نادر بالوليات �ملتحدة 
وو�سفها باأنه���ا حليف �أمني مهم وجتاهل 
�ملطال���ب �لتاريخية وتقريع���ه لو��سنطن 

باعتباره جمرد “مياه جرت حتت �جل�رش”.
بت�رشيحات���ه  دوتريت���ي  و��سته���ر 
�ملناه�سة للوليات �ملتحدة �لتي �أ�سبحت 
ع�سي���ة على �لفه���م �إذ ت�سدر م���ن �أقرب 
حلي���ف لو��سنطن يف �آ�سيا من���ذ ��ستقالله 

عن �لوليات �ملتحدة عام 1946.
وكان دوتريت���ي يتح���دث يف ذك���رى 
م���رور 116 عاما عل���ى �أعن���ف �ملعارك يف 
�حل���رب �لأمريكي���ة �لفلبيني���ة يف جزي���رة 
�سامار بو�سط �لبالد حيث قتل 39 فلبينيا 

رد� على قتل �ملتمردين 48 جنديا.
وق���ال دوتريت���ي �أم�ض �خلمي����ض �إنه 
ن���ربة حديث���ه  �لن�س���ح بتخفي���ف  تلق���ى 
�ملناه����ض للولي���ات �ملتح���دة و�إن لديه 
كلمات �إيجابية عن �جلي�ض �لأمريكي �لذي 
كان قد ه���دد مر�ر� بقط���ع �لعالقات معه 
ف�س���ال عن �تهامه بتوري���د معد�ت قتالية 
غ���ري فعالة وبجعل �لفلب���ني هدفا حمتمال 

للحرب.

أنقرة – رويترز:

مل���ح �لرئي����ض �لرتك���ي رج���ب طيب 
�أردوغان �أم�ض �خلمي�ض �إلى �أن حكومته قد 
تفرج عن ق����ض �أمريكي حمتجز �إذ� �سلمت 
�لولي���ات �ملتح���دة رجل �لدي���ن فتح �هلل 
غولن �لذي يعي����ض يف بن�سلفانيا وتتهمه 
�أنق���رة بامل�سوؤولي���ة ع���ن حماول���ة �نقالب 

ع�سكري �لعام �ملا�سي.
وت�سع���ى تركيا لك���ي ت�سلم و��سنطن 
غول���ن وهو حليف �ساب���ق لأردوغان ُيلقى 
عل���ى �أن�س���اره م�سوؤولية حماول���ة �لإطاحة 
بحكومة �لرئي�ض �لرتكي يف يوليو 2016. 
حماول���ة  يف  ل���ه  دور  �أي  غول���ن  وينف���ي 

�لنقالب �لتي قتل فيها 250 �سخ�سا.
�لأ�سخا����ض يف حمل���ة  �آلف  و�عتق���ل 
�أعقب���ت حماول���ة �لنق���الب بينه���م �ملب�رش 
�مل�سيحي �لأمريكي �أندرو برون�سون �لذي 
كان يدي���ر كني�سة �سغ���رية يف �أزمري على 

�ل�ساحل �لغربي لرتكيا.
�أكتوب���ر  من���ذ  حمتج���ز  وبرون�س���ون 
�ملا�س���ي. وتق���ول و�سائ���ل �إع���الم تركية 
�إن �لته���م �سده تت�سمن �لنتم���اء ل�سبكة 
غولن، �لتي تعتربها �أنقرة منظمة �إرهابية. 
وتق���ول �لولي���ات �ملتح���دة �إن برون�سون 

�سجن دون وجه حق ودعت لإطالق �رش�حه.
ويف كلم���ة �أمام �أف���ر�د �ل�رشطة بالق�رش 
�لرئا�س���ي يف �أنقرة ب���د� �أن �أردوغان يربط 

بني م�سري �لرجلني.

موسكو – رويترز:

طلب���ت وز�رة �خلارجية �لرو�سية �أم�ض 
�خلمي�ض من �لوليات �ملتحدة �لرت�جع عن 
مو�جه���ة ب�س���اأن طلعات �ملر�قب���ة �جلوية 
�لع�سكري���ة قب���ل ن�س���وب جول���ة �أخرى من 

�لإجر�ء�ت �لنتقامية �ملتبادلة.
و�تهم���ت �لولي���ات �ملتح���دة رو�سيا 
بخ���رق ما ت�سمى �تفاقية �لأجو�ء �ملفتوحة 
�لت���ي تهدف �إل���ى بناء �لثق���ة بني جي�سي 
�لبلدي���ن. وقال���ت و��سنط���ن �إنه���ا تعتزم 

�تخاذ �إجر�ء�ت �سد مو�سكو.
�سرتي���ت  وول  �سحيف���ة  وذك���رت 
جورن���ال يوم �لثالث���اء �أن ه���ذه �لإجر�ء�ت 
�ستت�سم���ن فر����ض قيود عل���ى �لطلعات 
�جلوية �لع�سكرية �لرو�سية فوق �لأر��سي 
�لأمريكية رد� على ما قالت �إنه منع رو�سي 
لرح���الت �ملر�قبة �لأمريكي���ة فوق منطقة 
كالينينجر�د �لع�سكرية على بحر �لبلطيق.

وقال���ت �ملتحدث���ة با�س���م �خلارجي���ة 
�لرو�سي���ة ماري���ا ز�خاروف���ا خ���الل �إف���ادة 
�سحافية �أم�ض �خلمي�ض �إن مو�سكو �سرتد 

على �أي قيود �أمريكية جديدة.
و�أ�سافت “مل يلغ �أح���د مبد�أ �ملعاملة 

باملثل يف �لعالقات �لدولية”.

القاهرة - رويترز:

 ق�س���ت حمكمة م�رشي���ة بال�سجن 
�ملوؤب���د عل���ى مر�سد �لإخ���و�ن يف م�رش 
�أم����ض  �آخري���ن،  و15  بدي���ع  حمم���د 
�خلمي����ض، لإد�نته���م يف �أح���د�ث عنف 
وقعت عام 2013 بع���د عزل �لرئي�ض 

�ملنتمي للجماعة حممد مر�سي.
�ندلع  بعن���ف  �لق�سي���ة  وتتعل���ق 
يوم 14 �أغ�سط�ض 2013 يف مدينة ببا 
مبحافظة بني �سويف جنوبي �لقاهرة، 
وه���و ي���وم �سه���د ف����ض �عت�سامني 
موؤيدين للجماعة يف �لقاهرة و�جليزة.

وعاقب���ت حمكم���ة جناي���ات بن���ي 
�سوي���ف 77 متهم���ا �آخ���ر يف �لق�سية 
بال�سج���ن �مل�سدد 15 عاما لكل منهم. 
و�سدر �حلكم ح�سوريا على بديع و37 

متهما �آخر.

بيروت - رويترز:

 ق�ست �ملحكمة �لع�سكرية يف لبنان، 
�أم����ض �خلمي�ض، باإع���د�م �أحم���د �لأ�سري يف 
ق�سي���ة �ملو�جهات �مل�سلحة م���ع قوة من 
�جلي����ض �للبناين يف مدين���ة �سيد� جنوبي 

�لبالد، عام 2013.
كما �أ�سدرت �ملحكمة �أحكاما بال�سجن 
عل���ى منا����رشي �لأ�س���ري، بينه���م �لفن���ان 
�للبن���اين ف�سل �ساك���ر �ملتهم بامل�ساركة 
يف �ملو�جه���ات �لتي �أ�سف���رت عن �سقوط 

مقتل 18 من �جلي�ض.
وقالت م�س���ادر ق�سائي���ة، �إن �أحكام 
�لإعد�م �سملت �لأ�س���ري وموقوفني �ثنني 
م���ن �أن�س���اره، وخم�س���ة �آخري���ن غيابيا يف 

�لق�سية �ملعروفة ب�”�أحد�ث عرب�”.
وق�س���ت �ملحكمة غيابي���ا على �ساكر 
بال�سج���ن 15 عام���ا م���ع �لأ�سغ���ال �ل�ساقة 
وجتريده من كافة حقوقه �ملدنية، ح�سب 

ما �أ�سافت �مل�سادر �لق�سائية. 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

قت���ل 3 �إ�رش�ئيلي���ني ج���ر�ء عملية 
�إط���الق نار وطعن بالق���رب من مدخل 
م�ستوطن���ة “ه���ار �أد�ر” �سم���ال غرب 
مر��سل���ة  �أف���ادت  ح�سبم���ا  �لقد����ض، 

“�سكاي نيوز” �سباح �لثالثاء.
وقالت �إذ�عة �جلي����ض �لإ�رش�ئيلي 
 3 قت���ل  فل�سطيني���ا  م�سلح���ا  �إن 
�إ�رش�ئيليني و�أ�س���اب ر�بعا يف �لهجوم 
بال�سف���ة  �مل�سل���ح عل���ى م�ستوطن���ة 

�لغريبة �ملحتلة.
و�أجرت �لإذ�ع���ة مقابلة مع �ساكن 
�إن  ق���ال  �أد�ر”  “ه���ار  م�ستوطن���ة  يف 
�مل�سل���ح دخل �مل�ستوطنة مع جمموعة 
من �لعمال �لفل�سطينيني وفتح �لنار 

على �أفر�د من �ل�رشطة �لإ�رش�ئيلية.
ب���اأن  �جلي����ض  �إذ�ع���ة  و�أف���ادت 
�مل�سلح تعر�ض لإطالق نار يف �حلادث 

لكن مل تت�سح حالته بعد.

باري�ض تدعو مو�سكو �إلى 
وقف �لغار�ت على �إدلب

الفلبين

تركيا

روسيا

دوتريتي يغري نربته وي�سيد 
“باحلليف” �لأمريكي

�أردوغان يربط م�سري 
ق�ض �أمريكي بغولن

مو�سكو �سرتد على �أي 
قيود �أمريكية 

�ملوؤبد ملر�سد �لإخو�ن 
يف م�رش

لبنان.. “حكم ع�سكري” على 
�لأ�سري وف�سل �ساكر

مقتل 3 �إ�رش�ئيليني 
باإطالق نار قرب �لقد�ض
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 اأمريكا تنتقد حماولة رو�سيا حماية طهران من التفتي�ش

عقوبات اأمريكية جديدة على ميلي�سيات حزب اهلل اللبناين
الأورومتو�سطي: اإجراءات قطر ب�ساأن حقوق العمال دون املطلوب

�أكدت �أن �لتفاق �لنووي مع �إير�ن ل قيمة له من دونه 

�أقرتها جلنة �لعالقات �خلارجية بالكونغر�ض 

وقال���ت هيلي يف بي���ان “�إذ� كان لالتفاق 
�لنووي مع �إي���ر�ن �أي معنى فعلى �لأطر�ف �أن 
يكون لديهم فه���م م�سرتك لبنوده... يبدو �أن 
بع����ض �ل���دول حت���اول حماية �إي���ر�ن حتى من 
�ملزيد من �لتفتي�ض. ب���دون تفتي�ض �لتفاق 

�لإير�ين هو جمرد وعد ل قيمة له”.
و�أ�س���درت هيل���ي �لبي���ان رد� عل���ى قول 
�ملدير �لعام للوكال���ة �لدولية للطاقة �لذرية 
يوكيا �أمانو لروي���رتز �إن �لقوى �لعاملية �لتي 
�أبرمت �لتف���اق �لنووي مع �إي���ر�ن حتتاج �إلى 
تو�سيح جزء من �لتفاق يرتبط بالتكنولوجيا 

�لتي ميكن ��ستخد�مها لتطوير قنبلة ذرية.
ويحظر هذ� �لق�سم يف �لتفاق “ن�سطة قد 
ت�سه���م يف تطوي���ر �أد�ة تفجري ن���ووي”. و�رشد 
�لتفاق �أمثلة لهذ� كا�ستخد�م مناذج كمبيوتر 

حتاكي قنبلة نووية �أو ت�سميم �أنظمة تفجري.
وعلى عك�ض �أجز�ء كثرية من �لتفاق، فاإن 

ه���ذ� �لبند �ملع���روف با�سم “�لق�س���م تي” مل 
يتطرق لذكر �لوكال���ة �أو تفا�سيل عن كيفية 

�لتحقق منه.
وتق���ول رو�سيا �إن هذ� يعن���ي �أن �لوكالة 
�لدولية للطاقة �لذرية لي�ض لها �سلطة ب�ساأنه 
وهو موقف تعار�سه �لقوى �لغربية و�لوكالة.

وو�سف �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب 
�لتفاق �ل���ذي �أبرمه �سلفه ب���ار�ك �أوباما باأنه 

“خمجل”.
ومل���ح تر�م���ب �إلى �أنه ق���د ل يقر �لتفاق 
عندم���ا يحني موعد مر�جعت���ه بحلول منت�سف 
�أكتوبر ت�رشين �لأول و�إذ� حدث ذلك ف�سيكون 
�أم���ام �لكوجنر����ض 60 يوما لتخ���اذ قر�ر فيما 
يخ�ض �إع���ادة فر�ض عقوبات ج���رى تخفيفها 
مبوجب �لتفاق �ملع���روف ر�سميا با�سم خطة 

�لتحرك �ل�ساملة �مل�سرتكة. 

وكان���ت م�سادر يف �لكونغر����ض قد قالت �إن 
�مل�رشوع���ني يحظي���ان بدع���م و��سع م���ن �حلزبني 
�جلمه���وري و�لدميقر�طي، لذ� فم���ن �ملتوقع �أن 

يتم متريرهما باأغلبية كبرية، وب�سهولة.
وق���دم �لت�رشيع���ني رئي����ض جلن���ة �ل�س���وؤون 
�خلارجي���ة يف جمل�ض �لنو�ب �إد روي����ض، و�لع�سو 

�لبارز يف �حلزب �لدميقر�طي �إليوت �آجنل.
وي�ستهدف �لت�رشيع �لأول تقييد قدرة “حزب 

�هلل” عل���ى جمع �لأمو�ل، ومنع���ه من �لو�سول �إلى 
�لنظام �ملايل �لعامل���ي و�لتعامل مع �ملوؤ�س�سات 

�ملالية �لأخرى.
وت�سم���ل �لعقوبات جتمي���د �لأ�سول، وحجب 
�لتعامالت �ملالية، ومنع �إ�سد�ر تاأ�سري�ت �ل�سفر 
�إلى �لوليات �ملتح���دة. وي�سّمي موؤ�س�سات تابعة 
حل���زب �هلل مث���ل “بيت �مل���ال” و”جه���اد �لبناء” 
و”هيئة �لدع���م” و”ق�سم �لعالق���ات �خلارجية يف 

�حلزب” و”�ملنظم���ة �لأمنية �خلارجي���ة”، �إ�سافة 
�إلى قناة “�ملن���ار” و�إذ�عة “�لن���ور” و”�ملجموعة 

�للبنانية لالإعالم”.
�أما �لت�رشيع �لث���اين فيفر�ض عقوبات ب�سبب 
�نتهاكات ميلي�سيات حزب �هلل �ملرتبطة ع�سويا 
وفكري���ا بنظ���ام ويل �لفقي���ه يف �إي���ر�ن، حلق���وق 

�لإن�سان و��ستخد�م �ملدنيني دروعاً ب�رشية.
�هلل  ح���زب  ميلي�سي���ات  �إن  روي����ض  وق���ال 

م�ستم���رة بح�س���د ماليني �ل���دولر�ت من تهريب 
�لكوكايني وغريها من �ملو�د �ملخدرة، بالإ�سافة 
�إلى ح�سولها �سنويا على 800 ميلون من �لر�عي 

�لإير�ين.
�أن  ت�رشي���ح �سح���ايف،  روي����ض، يف  و�أ�س���اف 
م�رشوع���ي �لقان���ون ي�ستهدف���ان جم���دد� �ل�سبكة 
�لدولي���ة لتموي���ل ح���زب �هلل، وحليفي���ه رو�سي���ا 

و�سوريا، بالإ�سافة �إلى �لر�عي �لإير�ين. 

• �ل�سفرية �لأمريكية لدى �لأمم �ملتحدة تتحدث يف نيويورك يوم 21 �سبتمرب 2017 )رويرتز(	

• يقول حقوقيون �إن �لعمال يف قطر يتعر�سون لنتهاكات جمة )غيتي(	

األمم المتحدة- رويترز:

انتقدت �سفرية الوليات املتحدة لدى الأمم املتحدة نيكي هيلي اأم�س اخلمي�س حماولة رو�سيا 

حماية اإيران من التفتي�س من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزء حمدد من 

التفاق الذي اأبرم يف 2015 للحد من اأن�سطة طهران النووية.

واأبرمت اإيران التفاق النووي مع 6 قوى عاملية مقابل رفع العقوبات املفرو�سة عليها. وتتحقق 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا من التزام طهران بالقيود على اأن�سطتها النووية.

واأثارت هيلي حنق اإيران بقولها اإن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تو�سيع نطاق تفتي�سها 

لي�سمل مواقع ع�سكرية لكن دبلوما�سيني قالوا اإن رو�سيا حتاول احلد من دور الوكالة من خالل 

القول اإن لي�س لها �سلطة الرقابة على بند يف التفاق �سياغته ف�سفا�سة.

واشنطن – وكاالت:

قانون  م�سروعي  اخلمي�س،  الأم��ريك��ي،  ال��ن��واب  جمل�س  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  م��ررت 

يف  اجل��دي��دة  العقوبات  رزم���ة  اللبنانية.  اهلل  ح��زب  ميلي�سيات  على  العقوبات  م��ن  م��زي��د  لفر�س 

الكونغر�س ت�سمل اإجراءات اأو�سع، واأ�سخا�ساً وموؤ�س�سات على ارتباط باحلزب، كما بلديات لبنانية 

امل�سروعان للت�سويت  ال�سوري. و�سيعر�س  اإيران والنظام  راأ�سها  “داعمة له”، على  ودول خارجية 

اأمام جمل�س النواب، ويف حال اإقرارهما �سيحال اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعهما 

اهلل  حزب  ميلي�سيات  �سد  العقوبات  ت�سديد  على  اجلديدان  الت�سريعان  وين�س  نافذين.  لي�سبحا 

دروعاً  املدنيني  وا�ستخدام  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  ب�سبب  املالية،  معامالته  على  القيود  وزي��ادة 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:ب�سرية.

اإىل  القطرية  ال�سلطات  اخلمي�س،  اأم�س  الإن�سان،  حلقوق  الأورومتو�سطي”  “املر�سد  دع��ا 

اإجراء مزيد من الإ�سالحات واملراجعات للت�سريعات القانونية التي تنظم حقوق العمال الوافدين 

اإىل قطر وت�سمن حقوقهم.

ب�ساأن حقوق  اأخ��ريا  عنها قطر  اأعلنت  التي  التغيريات،  الأورومتو�سطي” اأن  “املر�سد  واأك��د 

“ما زالت دون املطلوب وينبغي اإجراء مزيد من التعديالت للتوافق مع حقوق الإن�سان  العمال، 

اأعداد  ازدي��اد  القطرية ويف ظل  “ال�سلطات  بيان،  املر�سد، يف  وقال  العمالية”.  ول�سيما احلقوق 

الإ���س��الح��ات  م��ن  مب��زي��د  مطالبة  ن�سمة،  مليون   1.7 ب��ح��وايل  ت��ق��در  وال��ت��ي  الأج��ن��ب��ي��ة  العمالة 

واملراجعات لت�سريعاتها القانونية املنظمة للعمالة الأجنبية..”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ك���ريل  م���دي���ن���ة  يف  خ����رج����ت 
�ل���ه���ن���دي���ة، �أم���������ض �خل��م��ي�����ض، 
م���ظ���اه���ر�ت ت���ن���دد ب��ال��ت��م��وي��ل 
و�سيا�سات  ل��الإره��اب  �ل��ق��ط��ري 
�لدوحة �لد�عمة للعنف يف بالدهم 

ويف دول �أخرى.
وطالب �ملتظاهرون �حلكومة 
�لهندية بالتدخل لوقف �لتمويل 
ل����الإره����اب يف ك��ريل  �ل���ق���ط���ري 

و�لهند.
�ل���وزر�ء  رئي�ض  نا�سدو�  كما 
�لإجر�ء�ت  باتخاذ  مودي  ناريندر� 
�لالزمة حلماية �لعمالة �لهندية يف 
قطر حيث يعمل �لآلف يف ظروف 
�لعامل  ك��اأ���ض  مبن�ساآت  قا�سية 

.2022
“هيومان  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
ق��ط��ر،  دع���ت  ووت�ض”  ر�ي��ت�����ض 
�لأربعاء، �إلى �تخاذ �إجر�ء�ت عاجلة 
لإنقاذ نحو 800 �ألف عامل يعملون 
يف �لعر�ء وبع�سهم يبني من�ساآت 
�إلى  م�سرية   ،2022 �لعامل  كاأ�ض 
�أنهم يعملون حتت درجات حر�رة 
�ملئات  وف���اة  �إل���ى  �أدت  ح��ارق��ة 
�لذي  �ل�ستهتار  منتقدة  منهم، 

تعامل فيه �لدوحة �لعمال.
مليون   2 تقريبا  ق��ط��ر  ويف 
عامل وعاملة مهاجرين، ي�سكلون 
قو�ها  �إجمايل  من   %  95 حو�لى 
�أو   ،%  40 نحو  ويعمل  �لعاملة. 
يف  �لعمال  ه��وؤلء  من  �أل��ف،   800
قطاع �لبناء، وبينهم ن�سبة كبرية 
يف  يعملون  �ل��ذي��ن  �ل��ه��ن��ود  م��ن 

ظروف قاهرة.

مظاهر�ت يف �لهند 
للتنديد بالإرهاب �لقطري

 أربيل – أ ف ب:
منطق���ة  �لعر�قي���ة  �حلكوم���ة  فر�س���ت 
حظر جوي على كرد�ست���ان �عتبار� من �ليوم 

�جلمعة.
و�أعلن مطار �أربيل يف كرد�ستان �لعر�ق 
تعلي���ق جميع �لرح���الت �لدولية م���ن �ملطار 
و�إلي���ه، �عتبار�ً م���ن م�ساء �ليوم، غ���د�ة قر�ر 

�حلكومة �لعر�قية.
وقال���ت مدي���رة �ملط���ار، ت���الر فائ���ق 
�سالح، لوكالة فر�ن�ض بر�ض �أم�ض، �إن “جميع 
�لرحالت �لدولية، من دون ��ستثناء، من مطار 
�أربي���ل و�إلي���ه، �ستعل���ق �عتبار�ً م���ن �ل�ساعة 
غرينت����ض(  بتوقي���ت   15.00( �ل�ساد�س���ة 
م���ن م�ساء �جلمع���ة، �إثر قر�ر جمل����ض �لوزر�ء 

�لعر�قي ورئي�ض �حلكومة، حيدر �لعبادي”.
ويخ�سع �ملطار ل�سلطة �لطري�ن �ملدين 
�لعر�قية، وياأتي �لإجر�ء كرّد على �ل�ستفتاء 
�لذي �أقامه �إقليم كرد�ستان حول �لنف�سال 

عن �لعر�ق.
وطل���ب �لعب���ادي، �لثالثاء، م���ن �لإقليم 
�إل���ى  في���ه  �ملوج���ودة  �ملط���ار�ت  ت�سلي���م 
�حلكوم���ة �ملركزية خ���الل مهلة ثالث���ة �أيام، 
حتت طائلة �إغالق �لأجو�ء �عتبار�ً من �جلمعة. 
كم���ا �س���وت �لربمل���ان �لأربعاء عل���ى �إقفال 
�ملنافذ �حلدودية �خلارجة عن �سلطة �لدولة 

�لعر�قية.
ويوجد 4 منافذ حدودية لالإقليم، �ثنان 

مع �إي���ر�ن و�ثنان مع تركي���ا. وهناك مطار�ن 
يعم���الن يف كرد�ست���ان، �أحدهم���ا يف �أربي���ل 

و�لآخر يف �ل�سليمانية.
م���ن جهت���ه، ق���ال م�س���وؤول يف �سلط���ة 
�لط���ري�ن �مل���دين �لعر�ق���ي لوكال���ة فر�ن�ض 
بر�ض �أم����ض �خلمي�ض: “�سنغل���ق �لأجو�ء عند 
�نتهاء �ملهلة �أمام جميع �لرحالت �إلى مطاري 
�أربي���ل و�ل�سليمانية، و�سنطبق �لقر�ر يف حال 

عدم �متثالهم لأو�مر �حلكومة”.
وتابع: “�أبلغنا ����رشكات �لطري�ن وبد�أت 
بالمتث���ال”. وغ���ادر عدد كبري م���ن �لأجانب 
�لعامل���ني يف �أربيل �أم�ض خوفاً من �أن يعلقو� 
يف �لإقليم كون تاأ�سرية دخولهم �سادرة عن 

�ل�سلطات �لكردية، ول تعرتف بها بغد�د.
وقال���ت مديرة �ملط���ار: “لدين���ا جالية 
�أجنبية كبرية هن���ا، لذ� فاإن �لقر�ر لي�ض �سد 

�ل�سع���ب �لك���ردي، كما لدينا ع���دد كبري من 
�لالجئ���ني ي�ستخدم���ون �ملطار. وكن���ا د�ئماً 
ن�سكل ج����رش�ً ما بني �سوري���ا و�لأمم �ملتحدة 

لإر�سال �مل�ساعد�ت”.
وتابع���ت: “كم���ا �أنن���ا ن�ست�سيف قو�ت 
�لتحالف �لدويل )�سد تنظيم “د�ع�ض”( هنا، 

لذ� �ملطار ي�ستخدم لكل �سي”.
�إلى ذلك قال رئي�ض �لوزر�ء �لرتكي بن 
علي يل���درمي �أم�ض �خلمي�ض �إن تركيا و�إير�ن 
و�لعر�ق ق���د تعقد �جتماعا ثالثي���ا ملناق�سة 

��ستفتاء كرد�ستان �لعر�ق على �ل�ستقالل.
وق���ال يل���درمي �إن���ه �تف���ق م���ع نظريه 
�لعر�قي حيدر �لعبادي على تن�سيق عالقات 
�قت�سادية وجتارية مع �حلكومة �ملركزية يف 
بغد�د بعد �أن �سيطرت حكومة �لعبادي على 

�ملعابر �حلدودية مع تركيا.

تعليق الرحالت الدولية بمطار أربيل اعتبارًا من اليوم

الحكومة العراقية تفرض حظرًا جويًا على كردستان 

دع���ت رئي�سة بلدية بر�سلونة �آد� كولو �لحت���اد �لأوروبي للقيام بو�ساطة يف �لأزمة بني مدريد وحكومة 
�إقليم كاتالونيا �لتي ترغب يف تنظيم ��ستفتاء حول �ل�ستقالل، وذلك يف مقالة ن�رشتها �سحيفة “غارديان” 
�لربيطاني���ة �أم�ض �خلمي�ض. وكتبت “من و�جبي كرئي�سة بلدي���ة ... �أن �أدعو �ملفو�سية �لأوروبية لفتح جمال 

للو�ساطة بني �حلكومتني �لإ�سبانية و�لكاتالونية لإيجاد حل تفاو�سي ودميقر�طي”.
و�أ�ساف���ت �أن بر�سلون���ة “ل تري���د ت�سادما له عو�قب غري متوقع���ة. �نا على قناعة ب���اأن معظم �رشكائنا 
�لأوروبيني ل يريدون ذلك �أي�سا”. وتعار�ض كولو �ل�ستقالل لكنها نددت بت�رشفات “�حلكومة �ملت�سلبة” 
برئا�سة رئي�ض �لوزر�ء ماريانو ر�خوي، متهمة �إياها باأنها فاأقمت �لأزمة مع حكومة �إقليم كاتالونيا. و�عتربت 
�أن �لتح���رك �لق�سائي �س���د م�سوؤولني كاتالونيني “ل���ن ي�ساعد �إل يف زيادة �لتوت���ر�ت �لجتماعية ومنع �أي 
�إمكانية يف �إيجاد حل للنز�ع”. وقالت �ن “�حلكومة �ل�سبانية �سمحت للنز�ع �لكاتالوين باأن يت�ساعد من خالف 

د�خلي �إلى نز�ع �أوروبي”، م�سيفة �أن �أوروبا ل ميكن �أن تبقى “مكتوفة �لأيدي” �إز�ء �مل�ساألة �لكاتالونية.

اأزمة ا�ستفتاء كاتالونيا

كرد�ستان ترف�ض قر�ر�ت 
بغد�د وتوؤكد د�ستورية 

�ل�ستفتاء
أربيل - سكاي نيوز عربية:

“رف�سه���ا  �لع���ر�ق  كرد�ست���ان  �أك���دت حكوم���ة 
�لقاط���ع” حزم���ة �لق���ر�ر�ت �ل�س���ادرة ع���ن �ل�سلطات 
�لحتادي���ة يف بغ���د�د، عل���ى �إث���ر تنظي���م ��ستفتاء يف 
�لإقلي���م قبل �أيام، وذلك يف خت���ام جل�سة طارئة، �أم�ض 
�خلمي����ض. وقالت �حلكوم���ة يف بيان عق���ب �لجتماع، 
�إن �إج���ر�ء �ل�ستفتاء �ل�سعب���ي يف �لإقليم كان “خطوة 
من�سجم���ة متام���ا م���ع �لد�ست���ور �لعر�ق���ي و�لقو�نني 

�لدولية ومبادئ حقوق �لإن�سان”.
وطم���اأن �لبيان دول �جلو�ر �أن �ل�ستفتاء ونتائجه 
“لن ي�س���كال �أي خطر على �لأمن �لقومي لهذه �لدول، 
ل �سيم���ا و�أن حكوم���ة و�سع���ب كرد�ست���ان �أثبتا على 
مدى ربع ق���رن م�سى باأنهما عامل �سالم و��ستقر�ر يف 

�ملنطقة”.
و�أك���دت حكوم���ة �لإقلي���م �أنه���ا “ترف����ض متاما 
وبالكام���ل رزم���ة �لق���ر�ر�ت �ل�س���ادرة ع���ن �حلكومة 
و�لربملان �لعر�قيني، وتعتربها عقوبات جماعية بحق 

�سعب كرد�ستان”.
و�س���ددت عل���ى �أن تل���ك �لق���ر�ر�ت “ل ت�ستن���د 
�إل���ى �أي �أ�س����ض قانوني���ة �أو د�ستوري���ة، وهي جت�سيد 
للعقلية �لتي �فتعلت �مل�س���اكل مع �إقليم كرد�ستان 
�أ�سا�س���ا، ورف�ست مبد�أ �ل�رش�كة و�لإقر�ر بحقوق �سعب 

كرد�ستان �مل�رشوعة”.
كرد�ست���ان  �إقلي���م  حكوم���ة  �إن  �لبي���ان،  وق���ال 
م�ستع���دة ل�ستئن���اف �حل���و�ر و�لتفاو�ض م���ع بغد�د 
حل���ل �ملع�سالت، موؤك���دة �أنها “�ست�سل���ك كل �لطرق 

�لقانونية للطعن يف قر�ر�ت بغد�د غري �لقانونية”.



البالد سبورت

اس��تقبل رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة رئيس 
نادي االتح��اد أحمد جعفر وعددا 
من أعض��اء مجل��س إدارة النادي 
وذلك يف إطار التواصل املستمر بني 

سموه واألندية الوطنية األعضاء.
وأع��رب س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة عن اعت��زازه بهذه 
اللقاءات الت��ي تؤكد متانة العالقة 
بني اتحاد السلة واألندية الوطنية، 
الفتا س��موه إىل أن أرسة كرة السلة 

البحرينية تش��كل روحا واحدة من 
العطاء.

وأضاف س��موه: “نحرص دامئا عىل 
تعزيز هذه العالقة لكونها تش��كل 
عن��را مه��ا من عن��ارص النجاح 
وتخدم السياس��ية التطويرية التي 

يسري عليها االتحاد البحريني لكرة 
السلة”.

ب��دوره مث��ن رئيس مجل��س إدارة 
نادي االتحاد أحمد جعفر الجهود 
الكبرية التي يبذلها س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل آل خليفة يف س��بيل 

تطوي��ر لعبة كرة الس��لة باململكة 
والرقي بها عرب العديد من الخطط 

والربامج املوضوعة.
وأش��اد جعفر بالدع��م الالمحدود 
الذي يقدمه سموه لألندية الوطنية 
األعض��اء والذي أمثر ع��ن تحقيق 

العديد من األه��داف والنجاحات 
امللموس��ة والتي يشهد لها القايص 
وال��داين، مؤكدا أن س��موه حريص 
التواصل م��ع األندية وتذليل  عىل 
وتقدي��م مختلف  الصع��اب  كافة 

أشكال الدعم لها.

أسرة كرة السلة البحرينية تشكل روحا واحدة من العطاء 
سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس وأعضاء نادي االتحاد ويؤكد:

جانب من االستقبال

أم الحصم             اتحاد السلة

من املؤمل أن يبدأ منتخبنا الوطني 
األول لك��رة الق��دم، مس��اء اليوم، 
سلسلة تحضرياته املحلية استعدادا 
ملواجهة منتخب الصني تايبيه هناك 
يف تايبي��ه يوم 10 أكتوب��ر املقبل، 
ضم��ن الجولة 4 م��ن املجموعة 5 
للتصفي��ات املؤهل��ة لكأس آس��يا 

.2019
وستكون أوىل تدريبات االحمر عىل 
التابعة التحاد  الخارجي��ة  املالعب 

الكرة، ومبعاونة الطاقم الفني.

ويس��عى الجهاز الفن��ي للمنتخب 
لإلع��داد مبك��را وجي��دا للمباراة، 
خصوصا أنها س��تقام خارج األرض، 
مع اإلش��ارة إىل أن لق��اء الذهاب 
الذي أقي��م عىل االس��تاد الوطني 
انتهى ملصلحة منتخبنا بنتيجة )5-

.)0
وكان م��درب منتخبن��ا، التش��ييك 
مريوسالف سكوب، أعلن عن قامئة 

ضمت 24 العبا. 
من:س��يد  كال  القامئ��ة  وضم��ت 

محمد جعف��ر، وليد الحيام، جال 
راش��د، عبدالل��ه عبدو، إس��اعيل 
يوس��ف  عبدالل��ه  عبداللطي��ف، 
)املحرق(، هش��ام  البن��اء  ومحمد 
منصور وأرشف وحيد )املنامة(، سيد 
مجتبى املحافظة، سيد أحمد جعفر 
وعيل حسن سعيد )الشباب(، سيد 
رضا عيىس )املالكية(، سيد محسن 
عيل ومه��دي عبدالجبار )االتحاد(، 
سامي الحس��يني )الرفاع الرشقي(، 
أحمد بوغار )الحد(، كميل األسود 

وسيد ضياء س��عيد )الرفاع(، أحمد 
عبدالل��ه، عيل مدن، كميل عبدالله 
وإبراهيم أحم��د حبيب )النجمة( 
وأبو بكر آدم )الوحدة السعودي(.

يشار إىل أن منتخبنا يتصدر ترتيب 
املجموع��ة حاليا برصي��د 7 نقاط 
من فوزين وتعادل، ويف حال فوزه 
خ��الل الجولة املقبلة أم��ام تايبيه، 
فإن��ه يضم��ن رس��ميا التأهل إىل 

النهائيات اآلسيوية.

 “األحمر” يبدأ التحضير للصين تايبيه.. اليوم
أحمد مهدي

منتخبنا األول لكرة القدم سكوب

يس��تعد منتخبنا األوملبي لك��رة القدم 
إلقام��ة تجم��ع مح��يل خ��الل الفرتة 2 

وحتى 9 أكتوبر املقبل.
وأعل��ن مدرب منتخبنا، التونيس س��مري 
ش��ام، ع��ن قامئ��ة ضم��ت 26 العب��ا 
للتجم��ع وهم:عبدالرحم��ن األحمدي، 
فيصل ش��وقي وطالل النعار )املحرق(، 
أن��ور أحم��د )النجم��ة(، أحم��د صالح 
وعبدالعزيز حس��ني الكن��دري )مدينة 
عيىس(، يوس��ف حبيب وس��يد هاشم 
عيىس )املالكية(، س��عيد حسن وحسن 
الك��راين )س��رتة(، ع��يل حس��ن يحيى 
مرهون،  محم��د جاس��م  )التضام��ن(، 

عبدالله الجزيري، سلان أحمد السييس 
وحمد شمس��ان )الرفاع(، محمود البناء 
)االتحاد(، س��يد إبراهيم علوي، حسن 
مدن وحس��ني جميل )الشباب(، محمد 
ع��يل )املنامة(، أحم��د جعفر )األهيل(، 
جاس��م خلي��ف، مصع��ب عم��ر وعيل 
عبي��د )الرفاع الرشقي(، محمد جاس��م 

وإبراهيم توفيق )االتفاق(.
وأك��د مدي��ر منتخبنا األوملبي الش��يخ 
أحمد بن عي��ىس آل خليفة أن التجمع 
املح��يل يأيت ضمن خط��ة الجهاز الفني 
الس��تغالل فرتة التوق��ف الدولية )أيام 
الفيف��ا( يف التع��رف ع��ىل مس��تويات 

الالعب��ني الفنية. وأش��ار إىل أن التجمع 
سيش��هد إقامة لقاءين وديني مع ناديني 
محليني، وذلك عىل استاد النادي األهيل، 
إذ س��تكون املب��اراة األوىل أم��ام فريق 
ن��ادي الرف��اع يوم الخمي��س املوافق 5 
أكتوبر املقبل، في��ا الثانية يوم االثنني 
املوافق 9 أكتوبر وس��تكون أمام فريق 
نادي املالكية. وأوضح الش��يخ أحمد بن 
عيىس أهمي��ة التجمع املقبل للمنتخب 
األوملب��ي، مش��ريا إىل أن التدريب األول 
للمنتخب س��يكون ي��وم االثنني املقبل 
عىل املالعب الخارجي��ة التابعة لالتحاد 

البحريني لكرة القدم.

سيلعب خالله وديتين

26 العًبا في قائمة “األولمبي” للتجمع المحلي
اتحاد الكرة              المركز اإلعالمي

الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة
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أك��د رئيس جهاز ك��رة الس��لة بنادي 
الرفاع محم��د العجمي أن فرتة توقف 
الدوري فرصة مناسبة؛ من أجل تجهيز 

كل الالعبني للمباريات املقبلة.
وق��ال العجمي ل� “البالد س��بورت” إن 
فرتة التوقف متن��ح املصابني يف الفريق 
فرصة التعايف والدخ��ول يف التدريبات 
الجاعية، كا أنها فرصة لتجربة بعض 

الجوانب الفنية والخططية.
وأوض��ح ب��أن فريق��ه يع��اين إصابات 
عديدة بني صفوف العبيه، مش��ريا إىل 
أن التوق��ف س��يعطيهم الوقت إلعادة 

تأهيل الالعبني املصابني.
وأضاف العجمي “ك��ا يعرف الجميع 
بأن عمر فريقنا ش��هران فقط، وبالتايل 
نح��ن نس��تغل كل الف��رص؛ من أجل 
تحقيق توافق وانسجام أكرب بني أعضاء 

الفريق”.
وكانت منافسات دوري زين قد توقفت 
اعتب��ارًا من نهاية الجول��ة الثالثة التي 
أقيمت مبارياتها أيام الثالثاء واألربعاء 

والخميس من األسبوع املايض. 
وكش��ف العجم��ي أن ف��رتة التوق��ف 
الحالية س��تكون فرص��ة طيبة ملراجعة 
األخطاء ومعالجتها، والسيا أن الجهاز 
الفن��ي وضع برنامجا خاص��ا يف الفرتة، 

وسيعود الرفاع بشكل أفضل.
وتاب��ع قائال “فرتة التوق��ف أتاحت لنا 
الفرصة إلعادة الحس��ابات والتخطيط 

ملا بعد ذلك، فالخس��ارتان يف املباراتني 
األخريت��ني حرمتن��ا م��ن الوص��ول إىل 

النقطة ال� 6 واملشاركة يف الصدارة”.
وأرجع العجمي أس��باب الخسارتني إىل 
الظروف الصعب��ة التي مر بها الفريق، 
ومنها إصابة 6 العبني إىل جانب غياب 
الالع��ب املحرتف، مضيفا ب��أن الفريق 
لعب املباراة األخ��رية بالعبني مصابني، 

وها صالح مه��دي وعبدالرحمن غايل 
اللذان تحامال عىل إصابتها.

وأكد العجمي بأنه راٍض كل الرضا عن 
مس��توى الفريق، وقال “سنتمكن من 
العودة إىل دائ��رة الفوز يف  املواجهات 
املقبل��ة، ونح��ن ن��درك م��دى قدرة 
املنافس��ني وإمكاناته��م، ومنني النفس 
بتقديم مس��توى مرشف يليق باس��م 

الرف��اع، جنب��ا إىل جن��ب الجاه��ري 
الساوية التي دامئا ما يكون قلبها عىل 

الفريق”.
وش��دد رئي��س جهاز س��لة الس��اوي 
ع��ىل أن العبي فريقه قدموا مس��توى 
مميزا، وأنهم تألقوا يف اللقاءات الثالثة 
املاضي��ة، وكانوا نجوما ورج��اال, مهنئا 

إياهم مبا حققوه من جهود كبرية.

وع��ن التغي��ريات الت��ي حدث��ت عىل 
مس��توى الجه��از الفن��ي يف الفري��ق 
الرفاع��ي، ق��ال العجم��ي إن الن��ادي 
تعاق��د مع املدرب ال��ريب توين، إميانا 
بالق��درات التدريبي��ة والفني��ة الت��ي 
ميتلكها هذا املدرب إضافة إىل إنجازاته 
مع األندية الوطني��ة وخرباته بالدوري 
املح��يل، إذ أرشف س��ابقا عىل تدريب 

فريقي املحرق واملنامة.
وأضاف العجمي بأن النادي سيتمسك 
بخدمات املدرب الوطني أحمد حمزة 
الذي ت��م تعيين��ه مديرا فني��ا للعبة، 
وأن الفريق ال يس��تغني عن خرباته يف 

اللعبة.
وحول إذا ما تعاقد الفريق مع محرتف 
أجنبي جديد، ق��ال العجمي إن جهاز 
اللعبة بالنادي يعكف يف الفرتة الحالية 
عىل التفاوض مع عدد من الالعبني بعد 

دراسة سريهم الذاتية بشكل دقيق.

التوقف فرصة مناسبة لتصحيح األخطاء وتأهيل المصابين العجمي: 
أش�����اد ب����ال����روح ال��ق��ت��ال��ي��ة ل��الع��ب��ي س��ل��ة ال���رف���اع 

حم��زة الم��درب  ع��ن  نس��تغني  وال  حاف��ال..  س��جال  يمتل��ك  تون��ي 

فريق الرفاع لكرة السلة

محمد الدرازي
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محمد العجمي

أصدر االتحاد البحريني لكرة القدم جدول منافسات كأس جاللة امللك للموسم الريايض 2017/2018. وستفتتح منافسات البطولة 
يوم 12 أكتوبر املقبل بإقامة الدور التمهيدي، عىل أن ينطلق ذهاب الدور مثن النهايئ يوم 20 أكتوبر املقبل. وحدد يوم 17 فرباير 

من العام املقبل موعدا نهايئ مسابقة أغىل الكؤوس.  وستكون انطالقة البطولة عرب الدور التمهيدي الذي ستقام منافساته يف 
توقيت واحد، وهو السادسة مساًء، إذ سيلعب سرتة مع قاليل، االتفاق مع مدينة عيىس، والبسيتني مع التضامن. وسيلعب يف دور 

ال� 16، الحالة مع البديع، البحرين مع االتحاد يوم الجمعة 21 أكتوبر، األهيل مع املنامة، والشباب والنجمة يوم السبت 22 أكتوبر، 
املحرق والرفاع الرشقي، الحد مع الفائز من سرتة وقاليل يوم األحد 22 أكتوبر، الرفاع مع الفائز من االتفاق ومدينة عيىس، الفائز من 
البسيتني والتضامن مع املالكية اإلثنني 23 الشهر نفسه. وسيكون نظام املسابقة هذا املوسم جديدا. وبحسب لوائح اتحاد الكرة، فإن 
مباريات الدور التمهيدي تلعب من مباراة واحدة، ثم مباريات مثن النهايئ، ووصوال لنصف النهايئ تلعب بنظام الذهاب واإلياب مع 

اللجوء لركالت الرتجيح مبارشة يف حال التعادل، ثم النهايئ مع اللجوء للوقت اإلضايف، ثم ركالت الرتجيح يف حال استمرار النهايئ.

ال��ك��رة ي��ص��در ج���دول ك���أس ج��الل��ة الملك ات��ح��اد 

  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(

األستراليون استمتعوا بتجربة 
“عشق آباد”

البالد سبورت:

أجمع الرياضيون واملسؤولون يف قارة أوقيانيا عىل أن 
مشاركتهم يف دورة األلعاب اآلسيوية الخامسة للصاالت 

والفنون القتالية يف عشق آباد كانت تاريخية وناجحة للرياضة 
يف منطقتهم، واعتربوا أن الخربة من هذه املشاركة ستعود 

بالفائدة عليهم يف السنوات املقبلة.
وشارك رياضيو 19 دولة ميثلون اللجان األوملبية األوقيانية يف 
الدورة بعد أن قبلوا دعوة املجلس األوملبي اآلسيوي برئاسة 
الشيخ أحمد الفهد الصباح عىل خوض املنافسات يف عشق 

آباد.
وقارة أوقيانيا كبرية وفيها العديد من املناطق النائية، 

ويستغرق األمر أحيانا نحو يومني مع نفقات كبرية؛ ليك يتمكن 
الرياضيون من السفر لخوض املنافسات يف الخارج.

لكن كرم تركانستان بتحمل نفقات سفر رياضيي أوقيانيا، 
وبلغ عددهم نحو 250 رياضيا أمن لهم فرصة نادرة للمنافسة 
مع أفضل الرياضيني يف آسيا يف 11 رياضة مختلفة شاركوا فيها.

وقالت األمينة العامة للجنة األوملبية يف فيجي لورين مار: نحن 
نشكر حقا اللجنة املنظمة يف تركانستان واملجلس األوملبي 

اآلسيوي. رياضيونا الذين شاركوا عىل هذه املنشآت متكنوا من 
رفع مستوياتهم؛ ألننا ال منلك هذه املالعب يف فيجي.

واعترب مسؤولون أسرتاليون أن دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 
شكلت فرصة نادرة لرياضييها للتنافس ضد الرياضيني اآلسيويني 

يف ألعاب مازالت قيد التطور يف بالدهم خصوصا فنون الدفاع 
عن النفس.

وقال رئيس البعثة األسرتالية جون سول: كانت التجربة برمتها 
ال تصدق لرياضيينا. إن الحصول عىل فرصة املنافسة الدولية 

ضد رياضيني عىل هذا املستوى العايل كان رائعا الكتساب 
الخربة التي سيستفيد منها فريقنا لفرتة طويلة استعدادا 

لأللعاب املقبلة.
وأضاف: لقد تعلم رياضيونا الكثري، ونحن نقدر فعال الحصول 

عىل فرصة إجراء التدريبات واملنافسة عىل أحدث املالعب 
واملنشآت. استمتع رياضيونا فعال باإلقامة يف القرية األوملبية 
والتقوى بالكثري من األصدقاء الجدد من أسرتاليا ودول أخرى.

ويعمل املجلس األوملبي اآلسيوي مع اللجان األوملبية األوقيانية 
عىل تعزيز التعاون بني املنطقتني، وقد بدأت هذه املبادرة 

تعطي مثارها.

أس��دل الس��تار ع��ىل دورة األلعاب 
اآلسيوية الخامس��ة للصاالت والفنون 
القتالية التي اس��تضافتها عش��ق آباد 
عاصمة تركانس��تان م��ن 12 إىل 27 
سبتمرب 2017، وكانت رائعة منذ حفل 
االفتت��اح، م��رورا باملنافس��ات وحتى 

حفل الختام.
وأعلن رئيس تركانستان قربان غويل 
بريدي محمدوف انته��اء الدورة بعد 
أج��واء رائع��ة يف حفل الخت��ام أمام 
نح��و 45 ألف متفرج احتش��دوا عىل 
مدرج��ات امللعب الرئي��س للمجمع 

األوملبي.
وكان املجلس األوملبي اآلسيوي برئاسة 
الشيخ أحمد الفهد الصباح منح عشق 
آب��اد تنظيم دورة األلعاب اآلس��يوية 
القتالية  والفنون  للصاالت  الخامس��ة 
يف 2010، وكان��ت فري��دة من نوعها 
مبشاركة نحو 6 آالف ريايض ورياضية 
م��ن 45 دولي��ة آس��يوية و19 دولية 
أوقيانية للمرة األوىل، فضال عن فريق 

ميثل الالجئني.
بدأ حفل االفتت��اح بدخول الرياضيني 
بلباس��هم الريايض والتقليدي حاملني 
عل��م  جان��ب  إىل  بلدانه��م  أع��الم 
تركانس��تان، ثم كانت كلمة للش��يخ 
أحمد الفهد الصباح بعد وصول رئيس 

تركانس��تان ب��ريدي محم��ودف إىل 
املقصورة الرئيسة.

وق��ال الفه��د: إن نج��اح األلعاب مل 
يكن ممكنا من دون الرؤية واملتابعة 
ب��ريدي محمدوف.  للرئيس  اليومي��ة 
كانت أياما رائعة بالنس��بة لنا جميعا، 
شكرا لكم عىل دعوتنا لنا للمجيء إىل 
بالدك��م، وإىل عاصمتكم عش��ق آباد. 
أهنئكم عىل تنظيم أفضل دورة ألعاب 

آسيوية للصاالت والفنون القتالية.
ووصف الش��يخ أحمد الفهد املنشآت 
بأنها من “طراز عاملي”، وأشار إىل أنه 
كان عىل قناعة بأن عش��ق آباد قادرة 
عىل استضافة كربى األحداث الرياضية 

الدولية.
وأض��اف: األلع��اب حقق��ت نجاح��ا 
باهرا، لقد ش��اهدنا ألعاب��ا مميزة يف 
مدين��ة ممي��زة، وس��نعود إىل بلداننا 
بذكريات ممي��زة. إنها نهاية األلعاب، 
ولكنها ليست نهاية الصداقة والرشاكة 
بيننا. س��نعود إىل عشق آباد لرؤيتكم 

مجددا، إننا نحبكم.
وعن املنافس��ات، قال الش��يخ أحمد 
الفهد: كان مستوى املنافسات قمة يف 
اإلثارة، ومشاركة دول من قارة أوقيانيا 

يعترب إضافة لرياضتنا اآلسيوية.
كا أش��اد بال��دور اإليجايب لوس��ائل 
اإلع��الم املختلف��ة التي س��اهمت يف 

تغطية الحدث بكل نزاهة ومهنية.
وق��دم الش��كر إىل املتطوع��ني الذين 
لعب��وا دورا ب��ارزا يف نج��اح الحدث، 
وتركوا انطباع��ا حضاريا عن املجتمع 

الرتكانستاين.
ويف ختام كلمته، وجه الش��يخ أحمد 
الفه��د الش��كر الجزي��ل إىل الرئيس 
وهنأه  محم��دوف،  ب��ريدي  الرتكاين 
ع��ىل النج��اح الباه��ر وع��ىل تصدر 

تركانستان ترتيب امليداليات.
ث��م أعطى رئي��س املجل��س األوملبي 
ب��ريدي  للرئي��س  الكلم��ة  اآلس��يوي 
محمدوف إلعالن ختام الدورة بعد أن 
حيا الجاهري عىل مدرجات األس��تاد 
األوملبي، وق��دم لهم جميعا الش��كر 
عىل ما قاموا ب��ه من واجبات رشفت 

الجمهورية الرتكانية.
بعدها تم إنزال علم الدورة واطفئت 
ش��علة األلعاب املوضوعة فوق رأس 
الحصان العم��الق يف أعىل املدرجات 
إلكرتوني��ة وس��ط تصفيق  بطريق��ة 
الجاه��ري، لتب��دأ بعده��ا الع��روض 
والفق��رات  والتقليدي��ة  الرياضي��ة 
الغنائي��ة لفنان��ني م��ن تركانس��تان 
وأوزبكس��تان ولبنان )الفنانة إليس��ا( 

وبريطانيا.

في ختام دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت والفنون القتالية

الفه��د: منش��آت عش��ق آب��اد “ط��راز عالم��ي”
البالد سبورت

أحمد الفهد والرئيس التركماني في حفل الختام

اتحاد التنس ينضم بطولة 
مفتوحة للبراعم 

 “مديرية الشمالية” بطاًل لكأس بطولة الشرطة للكرة الطائرة 

مدينة عيىس – اتحاد التنس: ينظم 
االتحاد البحريني للتنس بطولة الرباعم 

املفتوحة تحت 8 و 10 سنوات للمختلط 
وذلك يومي الجمعة والسبت املوافق 6 
و 7 من شهر أكتوبر املقبل عىل مالعبه 

بجامعة بوليتكنك البحرين مبدينة عيىس.
ومن املقرر أن تنطلق املباريات يف هذين اليومني من الساعة 

الرابعة عراً، حيث تأيت اقامة هذه البطولة ضمن برنامج جي 
يت آي التابع لالتحاد الدويل للتنس، وترشف عليه اللجنة الفنية 

باالتحاد البحريني والجهاز الفني، حيث تعترب هذه البطولة 
فرصة الكتشاف املواهب والخامات الصغرية، واختيار العنارص 
الجيدة من أجل العمل عىل صقلها من قبل الجهاز الفني مبا 

يساهم يف تغذية املنتخبات الوطنية بالالعبني والالعبات وأيضاً 
من أجل نرش اللعبة بني أوساط صغار السن ومارستها.

وأكد املدير الفني باالتحاد البحريني للتنس عصام عبدالعال 
أن هذه البطولة من املقرر أن تستمر اقامتها حتى نهاية العام 

الجاري، حيث تتيح للصغار التعرف عىل أجواء البطوالت 
واملنافسات من خالل املباريات التي سيخوضونها.

وسيشمل نظام البطولة بالنسبة لفئة تحت 8 سنوات اللعب 
باستخدام الكرة الحمراء املعتمدة من قبل االتحاد الدويل للتنس 

واملخصصة لهذه الفئة، وتتكون املباراة من 4 أشواط، أما فئة 
تحت 10 سنوات فسيلعبون باستخدام الكرة الخرضاء املخصصة 
لهذه الفئة وتتكون مبارياتهم من مجموعة واحدة )6 أشواط(.

وقد دعا االتحاد البحريني للتنس الراغبني والراغبات وأولياء 
األمور لتسجيل أبناءهم يف هذا الربنامج االتصال باملدير الفني 

باتحاد التنس عصام عبدالعال عىل رقم 39677989، حيث 
تتوافر استارات املشاركة لدى االتحاد البحريني للتنس مبقره 

بجامعة بوليتكنك مبدينة عيىس ولدى نادي البحرين للتنس 
بالجفري.

أناب رئيس األمن العام اللواء طارق 
الحسن، نائب رئيس األمن العام 

لحضور املباراة النهائية لبطولة الرشطة 
املفتوحة للكرة الطائرة والتي نظمها 
االتحاد الريايض لألمن العام وأقيمت 

عىل صالة نادي النجمة الريايض.
وتوج فريق مديرية رشطة املحافظة 

الشالية بلقب عام 2017 بعدما متكن 
من الفوز عىل فريق االدارة العامة 

للمرور يف مباراة شهدت سيطرة تامة 
من قبل العبي الشالية وانتهت 

املباراة بنتيجة 2/ صفر، حيث انتهى 
الشوط االول بنتيجة 25/8 ، فيا كان 
الشوط الثاين لصالح الشالية بنتيجة 

25/19. ويف الختام قام نائب رئيس 
االمن العام بتتويج فريق مديرية 

الشالية بكأس البطولة وامليداليات 
الذهبية، وتسليم االدارة العامة للمرور 

ميداليات الوصيف، فيا حصل عىل 
كأس أفضل ضارب العب الشالية 
محمد عنان وكأس أفضل معد يف 

البطولة العب الشالية عيل حبيب.
من جهته أعرب رئيس االتحاد الريايض 

لألمن العام خالد الخياط عن شكره 
وتقديره لوزير الداخلية عىل دعمه 

ألنشطة االتحاد يف مختلف املجاالت 
الرياضية مشيدا كذلك مبتابعة رئيس 

االمن العام لربامج االتحاد ورعايته 
لهذه البطولة يف اطار الدعم واملتابعة 

املستمرة لكافة االنشطة الرياضية التي 
ينظمها االتحاد ضمن خطته الرياضية 

السنوية الهادفة اىل رفع كفاءة 
القدرات البدنية ملنسويب الوزارة، 

وأيضا املتابعة املستمرة لنائب لرئيس 
االمن العام وتوجيهاته ملنسويب الوزارة 

يف مختلف االنشطة الرياضية. وأشار 

إىل أن البطوالت التي ينظمها االتحاد 
الريايض تحقق اهدافها من خالل 
فتح باب املشاركة لعموم املجتمع 

يف البطوالت التي ينظمها االتحاد 
)البطوالت املفتوحة( التي من خاللها 

ميكن ألفراد املجتمع املشاركة فيها.

عصام عبدالعال
بعثة أستراليا المشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 

أحمد مهدي

تشري بعض املعلومات املقربة 
من مصادر يف نادي الرفاع، 
إىل اتجاه النادي نحو خيار 

التعاقد مع مدرب عريب لقيادة 
الفريق األول لكرة القدم خالل 
الفرتة املقبلة من املوسم الحايل 

.2017/2018
وكان جهاز الكرة يف نادي الرفاع 

برئاسة سمو الشيخ خليفة 

بن عيل آل خليفة قد اتخذ 
قرارا بعد الخسارة من االتحاد 

يف الجولة 4 من دوري بنك 
البحرين الوطني ألندية الدرجة 

األوىل يقيض بإقالة املدرب 
الريب سلوبودان من عىل رأس 

اإلدارة الفنية للفريق.
يأيت ذلك بعد النتائج غري املرضية 

التي حققها الفريق الساوي 

يف 4 جوالت، إذ فاز يف مباراة 
واحدة وهي الجولة األوىل أمام 
االهيل، قبل أن يتلقى 3 هزائم 

متتالية من )النجمة، الشباب 
واالتحاد((؛ لتكون االخرية أمام 

االتحاد التي أودت مبصري املدرب 
الريب الذي تعاقدت معه 

اإلدارة الرفاعية بداية املوسم.
ومع تقلص الخيارات املتاحة 

أمام اإلدارة الرفاعية بخصوص 
املدرب الوطني، خاصة مع 

ارتباط املعظم بعقود مع أندية، 
يبدو أن التوجه األكرب ينصب 
نحو خيار عريب، وبالتحديد يف 
مدرب سبق له العمل يف أحد 

األندية املحلية، لكن ذلك ليس 
أكيدا، فجميع الخيارات الزالت 

مطروحة.

ومل تعلن إدارة الرفاع عن هوية 
املدرب البديل، لكنها أعفت 
جميع أعضاء الجهاز الفني 

السابق مبا فيه مساعد 
املدرب الوطني أحمد 

عيىس، وأسندت املهمة 
إىل املدرب الوطني عادل 

النعيمي الذي سيتوىل 
املهام مؤقتا.

ه���ل ت��ت��ج��ه ك���رة ال���رف���اع إل���ى خ��ي��ار ال���م���درب ال��ع��رب��ي؟

من التتويج
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كش��ف رئيس رابط��ة رواد الرياضة 
األوملبية  اللج��ان  باتح��اد  العربي��ة 
العربية محمد الرويش��د عن تقديم 
طلب الرئاس��ة الفخرية للرابطة إىل 
النائب الث��اين لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، الرئيس الفخري 
للجن��ة األوملبي��ة البحرينية الش��يخ 
عيىس بن راش��د آل خليف��ة، متمنيًّا 
الحصول ع��ىل موافقته باعتباره رائد 

الرواد يف الوطن العريب.
وتحدث الرويش��د عن كيفية نش��أة 
الرابطة وأهدافها وأنشطتها القادمة، 
مش��يًدا بالنجاح الرائع لدورة تأهيل 
منظوم��ة االح��راف الري��ايض التي 
نظمته��ا الرابطة ع��ىل أرض اململكة 
مؤخ��رًا يف ظل الدعم ال��ذي قدمته 

اللجنة األوملبية البحرينية.
كام كشف الرويشد عن وجود مساع 
جادة لتأس��يس رابطة لرواد الرياضة 
البحرينية وتح��دث حول الكثري من 
املواضي��ع الت��ي تخ��ص الرابطة يف 
هذا الح��وار الذي خص ب��ه “البالد 

سبورت”.

حدثنا عن نشأة رابطة رواد 
الرياضة العربية وأهدافها؟

محم��د الرويش��د: تأسس��ت رابطة 
رواد الرياض��ة العربي��ة يف 23 مارس 
2014، أي قبل ثالث س��نوات تقريًبا 
يف املغ��رب، حيث عق��دت الجمعية 
يف  اجتامعه��ا  للرابط��ة  العمومي��ة 
الرباط بحضور ممثلني عن 14 دولة 
عربية برعاية وزير الشباب والرياضة 
املغ��ريب النتخاب وتأس��يس الرابطة 
وتم ذلك بالفع��ل، واختريت اململكة 
العربي��ة الس��عودية مق��رًّا للرابطة، 
وش��كلت اللجنة التنفيذية برئاستي 
وتهدف الرابطة إىل أمرين أساس��يني 
وه��ام رعاية رواد الرياض��ة العربية 
رياضيًّ��ا واجتامعيًّ��ا واله��دف الثاين 
توظي��ف خ��رات ال��رواد يف خدمة 
الرياضة العربية، ونحن حاليًّا ننضوي 
تحت اتحاد اللجان األوملبية العربية 
ونظمنا منذ التأس��يس ما يقارب من 
26 فعالي��ة ما بني ن��دوات ودورات 
وورش عمل وتكرميات وهناك تفاعل 
كبري من قبل اللجان األوملبية العربية 
بفعالياتن��ا وبرامجن��ا تس��ري بصورة 

طيبة.

أين هي البحرين عن رابطة 
رواد الرياضة العربية.. لماذا ال 
يوجد لها تمثيل واضح؟

محمد الرويش��د: لقد مث��ل مملكة 
الجمعي��ة  اجت��امع  يف  البحري��ن 
العمومية الحك��م الدويل عيل أحمد 
ريض؛ وه��و عضو مؤس��س للرابطة، 
فجميع ال��دول التي ح��رت لديها 
رابط��ة يف بلدانه��ا ونأمل تش��كيل 
رابطة لرواد الرياضة البحرينية قريًبا، 
فتش��كيل الروابط يف الدول العربية 
تعتر واحدة من أهم املهام املنوطة 
بنا، فلدين��ا اآلن روابط يف عدد كبري 
من ال��دول وهناك أكرث م��ن رابطة 
يف بعض ال��دول، الهدف منها خدمة 
جمي��ع منتس��بي الحرك��ة الرياضية 
من إداريني والعبني ومدربني وحكام 
وإعالميني، وتبقى البحرين يف القلب، 
ولق��د وجدنا م��ن اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة كل التع��اون والرحي��ب 
تأهي��ل منظوم��ة  تنظي��م دورة  يف 
االح��راف الريايض وه��و ما يعكس 
حرص البحرين عىل التفاعل اإليجايب 
م��ع جه��ود وأنش��طة رابط��ة رواد 

الرياضة العربية.

وهل هناك جهود فعلية تبذل 

من أجل تأسيس رابطة لرواد 
الرياضة البحرينية؟

محمد الرويش��د: لقد لقين��ا تفاعاًل 
وتجاوًبا كبريًا من أجل تأسيس رابطة 
ل��رواد الرياضة البحرينية س��واء من 
عبدالرحمن سيار الذي أّيد الفكرة أو 
من األخ عيل ريض والكثري من اإلخوة 
ونعتق��د  البحري��ن،  يف  واألخ��وات 
بأن��ه ح��ان الوق��ت إلنش��اء رابطة 
لرواد الرياضة البحرينية، وأس��تطيع 
الكش��ف لكم ع��ن قيامن��ا بتقديم 
طل��ب للش��يخ عيىس بن راش��د آل 
خليفة الذي نعتره رائد الرواد لتويل 
الرئاسة الفخرية لرابطة رواد الرياضة 
العربي��ة وهو هرم ري��ايض بحريني 
خليجي عريب له إس��هامات كبرية يف 
االرتقاء مبسرية العمل الريايض العريب 
تحدي��ًدا، ونتمنى ب��أن تلقى دعوتنا 
ل��ه املوافقة ع��ىل الرئاس��ة الفخرية 

لنترشف بقامة رياضية مثله.
“البالد س��بورت”: هل لديكم الئحة 
أو إطار تنظيمي ينظم عمل الروابط 
يف الدول العربي��ة لتكون تابعة ألي 

جهة؟
محم��د الرويش��د: نح��ن يف رابطة 
رواد الرياض��ة العربي��ة نعمل تحت 
مظلة اتحاد اللجان األوملبية الوطنية 
العربية، ولدينا الئحة عمل وبإمكان 
جمي��ع ال��دول الراغبة يف تأس��يس 
رابط��ة خاصة به��ا أن تتواصل معنا 

إلع��داد الئحة 
به��ا،  خاص��ة 
ع��ىل  واألردن 

املث��ال  س��بيل 
لديها رابطة متتلك 
الئحة تنظم عملها.

ومن أين تمّول رابطة 
رواد الرياضة العربية؟

محم��د الرويش��د: إنه س��ؤال مهم 
.. م��ا نقوم به عب��ارة عن اجتهادات 
ش��خصية من بعض األخوة يف اللجنة 
التنفيذي��ة، فنحن نس��عى لرش��يد 
اإلنفاق قدر اإلم��كان، ونحصل عىل 
مص��ادر متويل بس��يطة م��ن بعض 
الدول التي نتع��اون معها يف تنظيم 
بع��ض األنش��طة، ولدين��ا ميزانية ال 

تسمن لكنها تغني من جوع.

أال تحصلون على دعم 
من اتحاد اللجان األولمبية 
العربية؟

محمد الرويش��د: ال نحصل عىل أي 
دعم م��ن اتح��اد اللج��ان األوملبية 
الوطنية العربية، ولكننا نتمنى ذلك 
خ��الل الفرة القادم��ة خصوًصا وأن 
الرابطة تعم��ل تحت مظلة االتحاد، 
ك��ام نأم��ل الحصول ع��ىل دعم من 
هيئة الشباب والرياضة السعودية مبا 

أن مقر رابطة رواد الرياضة العربية 
يف اململكة العربية السعودية، ولدينا 
مرشوع آخ��ر نطمح لتحقيقه يتمثل 
يف إنش��اء صن��دوق تحت مس��مى 
“صندوق الوفاء” لتقديم املس��اعدة 
والعون لكل الرياضيني العرب الذين 

هم بحاجة إىل املساعدة والدعم.

وما تعريفكم للرائد 
الرياضي؟

محمد الرويش��د: الرائد الريايض هو 
كل ش��خص ق��ّدم عط��اًء أو خدمة 
جليل��ة للحرك��ة الرياضي��ة العربية 
س��واء أكان العًبا أم إداريًّا أم مدرًبا 
أم إعالميًّا أم حكاًم رشيطة أن يكون 

سنه فوق ال� 35 عاًما.

ولكن أال تعتقد بأن الرائد يجب 
أن يكون فوق سن الـ 50 على 
أقل تقدير؟

هناك  الرويش��د:  محم��د 
م��ن ي��رى ذل��ك فع��اًل، 
ولك��ن العط��اء ال يقاس 
بالسن فقط وإمنا بقيمة 
العمل، فسن ال� 35 هو 
للرابطة،  االنتساب  رشط 
وق��د اخرنا س��نًّا مبكرة 
ليك��ون لدين��ا مجموع��ة 
من األعض��اء القادرين عىل 
خدمة ممن هم فوق س��ن ال� 
50 أو 60 عاًم��ا، فم��ن يص��ل إىل 
هذه الس��ن ال يستطيع خدمة نفسه 
وه��و الذي أفن��ى عم��ره يف خدمة 
الحركة الرياضي��ة ومن هذا املنطلق 

خفضناه إىل سن ال� 35.

وما هي أنشطتكم 
وبرامجكم القادمة؟

الرويش��د: ع��ىل مس��توى  محم��د 
ال��دورات، فق��د نظمنا 4 نس��خ من 
االح��راف  منظوم��ة  تأهي��ل  دورة 
الريايض التي أقيمت يف مرص واألردن 
واملغ��رب ومؤخرًا مملك��ة البحرين، 
الخامس��ة  النس��خة  س��تقام  في��ام 
مبدين��ة الش��ارقة بدول��ة اإلم��ارات 
العربية املتحدة بش��هر فراير 2018 
ع��ىل هام��ش دورة ألع��اب األندية 
العربية للس��يدات، كام سنشارك يف 
املعرض الريايض العريب الذي سيقام 
بالعاصمة املرصية القاهرة، وسننظم 
أوملبياد الرواد والذي نظمنا نس��خته 
األوىل يف مدينة رشم الشيخ املرصية، 
وهو عب��ارة عن منافس��ات رياضية 
حبي��ة يف مجموعة م��ن الرياضات، 

األوىل  النس��خة  تضمن��ت  حي��ث 
منافسات ألعاب القوى وكرة القدم، 
والنس��خة القادمة ستقام باألردن يف 
عدة رياضات جديدة، فنحن نحرص 
عىل أن تكون أنش��طتنا ذات صبغة 

رياضية واجتامعية.

لماذا تم اختيار مملكة البحرين 
لتكون أول دولة خليجية تنظمون 
بها نشاطكم بعد السعودية بلد 
المقر؟

محم��د الرويش��د: ملا وجدن��اه من 
ترحيب وتفاعل كبري من قبل اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة الت��ي وف��رت 
لن��ا كاف��ة التس��هيالت والخدم��ات 
اللوجس��تية والتي أمث��رت عن نجاح 
االح��راف  منظوم��ة  تأهي��ل  دورة 
الري��ايض والت��ي ش��هدت مش��اركة 
جيدة م��ن قب��ل الدارس��ني العرب 
وتحدي��ًدا جمهورية العراق باإلضافة 
إىل مجموع��ة جيدة من املش��اركني 
البحرينيني س��واء من ممثيل األندية 
أو االتح��ادات الرياضي��ة أو اللجنة 
األوملبية، وأكرث ما أسعدين هو تواجد 
طلبة كلي��ة الربية الرياضية بجامعة 
البحري��ن فنح��ن نس��تهدف ه��ذه 
الرشيح��ة، وبصورة عامة فإن الدورة 
كانت ناجحة، وه��ي تعد من أنجح 
وأفضل ال��دورات التي نظمناها عىل 
مستوى االحراف الريايض وما مييزها 
التنوع وعدد الدارس��ني باإلضافة إىل 
النقاش��ات املثمرة التي اتسمت بها 

الحوارات أثناء املحارضات.

نالحظ بأن أغلب المنتمين 
لرابطة رواد الرياضة العربية 
وعلى رأسهم أنت من 
المنتسبين لكرة الطاولة.. 
فما السبب؟

محمد الرويشد: صحيح.. ولكن األمر 
ليس مقصوًدا، فالخليط املوجود من 
جميع األلعاب الرياضية، وشهاديت يف 
الك��رة الطاولة مجروح��ة فإذا كانت 
لعب��ة ك��رة القدم ه��ي الجامهريية 
األوىل يف الع��امل ف��إن ك��رة الطاولة 
الش��عبية األوىل لكرثة مامريس هذه 
اللعب��ة، فحت��ى كبار نج��وم العبي 
الكرة ميارس��ونها، ونفتخر مبا حققته 
ك��رة الطاولة العربية م��ن إنجازات 
عىل كافة املس��تويات، ونحن نتطلع 
الس��تقطاب جمي��ع نج��وم وحكام 
وم��دريب وإداريي مختل��ف األلعاب 

الرياضية وليس كرة الطاولة فقط.

للرابطة  فخريا  رئيسا  راشــد  بن  عيسى  اختيار 
رئيس رابطة رواد الرياضة العربية محمد الرويشد يكشف لـ “البالد سبورت”:

ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــــة لــــــــرواد الــــريــــاضــــة ال ــــط ــــاء راب ــــش ــــت إلن ــــوق ـــــان ال ح

اللجان األولمبية والسعودية ال نمتلك موازنة ونتطلع للدعم من اتحاد 

القادمة مشاريعنا   .. الــــرواد  وأولــمــبــيــاد  ــاء  ــوف ال صــنــدوق 
رعاية الرواد رياضّيًا واجتماعّيًا وتوظيف خبراتهم بخدمة الرياضة العربية

محمد الرويشد متحدًثا لـ “البالد سبورت”

حياة بنت عبدالعزيز تكرم الرويشد في ختام دورة االحتراف الرياضي التي استضافتها البحرين

حسن علي

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة



أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة عىل املكانة العالية 
واملرموق��ة للمملكة وقدرته��ا الفائقة 
عىل تنظيم مختلف البطوالت الرياضية 
مش��رياً أن مملك��ة البحري��ن باتت يف 
وقتن��ا الحارض موطن��ا لتنظيم العديد 
من البطوالت يف مختلف االلعاب االمر 
ال��ذي يؤكد ثق��ة االتح��ادات القارية 
الدولية يف اململكة وقدرتها عىل انجاح 

التجمعات الرياضية عىل ارضها.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة إىل أن اس��تضافة كأس العامل 
للمب��ارزة للناش��ئني رجال – س��يدات 
يومي الس��بت واألحد القادمني برعاية 
رشك��ة منجي لالنش��اءات واالس��تثامر 
ومس��اهمة دعم رشكة نف��ط البحرين 
بابكو تأيت متاش��ياً مع تطلعات املجلس 
واللجنة  والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
األوملبية البحريني��ة يف الرتويج ململكة 
البحرين يف املجال الريايض، وأن العمل 
الدؤوب الذي تقوم به اللجان العاملة 
واملنظمة للبطول��ة واالتحاد البحريني 
للمب��ارزة يف س��بيل اس��تحضار كاف��ة 
عوامل النجاح القامة البطولة عىل ارض 
مملكة البحرين وذلك انطالقا من رؤية 
عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفة يف وضع البحرين 
يف الريادة املس��تمرة وجعله��ا موطناً 
الفعاليات وخاصة  الحتضان مختل��ف 
الرياضية منه��ا فرصة الظهار ما تتمتع 

به البحرين من امكانات.
ولفت سموه أن اقامة البطوالت القارية 

والدولي��ة والعاملية ع��ىل أرض اململكة 
يعد فرصة إلظهار ما تتمتع به البحرين 
م��ن ثقاف��ة وتاريخ عريق، مش��ريا إىل 
أهمي��ة إبراز ذلك ع��ر الرتويج املثايل 
الذي يتناسب مع حجم الحدث، وقال 
س��موه إن البحرين ترحب بالرياضيني 
واملش��اركني من جميع دول العامل عىل 
أرضه��ا للمش��اركة يف ه��ذه البطولة، 
مؤكدا أن البحري��ن باتت أرضا خصبة 
إلقامة العديد من البطوالت الدولية يف 
مختلف الرياض��ات، وإن بطولة كأس 
العامل للناش��ئني لس��الح االيبيه رجال - 
سيدات تعد من البطوالت املميزة التي 
تس��تضيفها اململكة للمرة الثانية بعد 
نج��اح البطولة العام امل��ايض وتحظى 
مبش��اركة عاملية واس��عة ومنافس��ات 
قوية خصوصاً أن اللعبة عىل املس��توى 

العاملي باتت متطورة جداً.
وكش��ف س��موه عن تطلعات��ه لتكون 
البحرين موطناً له��ذه الرياضة الهامة 
التي باتت تستقطب رشيحة كبرية من 
املهتمني حول العامل، واش��ار سموه أن 

رياضة املبارزة رياضة مفتوحة للجميع 
س��واء كانوا كباراً أو صغاراً أو ملختلف 
الجنسني، وبالتايل الس��عي الكبري نحو 
ترسيخ هذه املفاهيم الرياضية يف ثقافة 
املجتمع البحريني وحثه عىل مامرس��ة 
ه��ذا النوع من الرياض��ات، وصوالً إىل 
رشيحة أوس��ع من املامرسني واملهتمني 
بالجوانب الصحية، معتراً أن مامرستها 
أمراً ال يب��دو غاية يف الصعوبة بل عىل 
العكس أنه يف متناول الجميع خصوصاً 
مع الجه��ود الحثيثة التي يبذلها اتحاد 
املب��ارزة والرامج الت��ي يقيمها لجذب 

املامرسني لها.
زرع ثقافة صناعة البطل البحريني

وبني سموه أن هذه البطولة ستساهم 
يف زرع ثقاف��ة صناعة البطل البحريني 
القادر عىل ترشيف الوطن يف مختلف 
املس��ابقات العاملية، مؤكداً س��موه أن 
زيادة رقعة انتش��ار رياضة املبارزة يف 
البحرين ستس��اهم بقوة يف اكتش��اف 
الكثري من املواهب والخامات الرياضية، 
والبحري��ن بلد يزخ��ر بالكثري من تلك 

املواهب والقدرات التي من ش��أنها أن 
تعزز مكتسبات الرياضة البحرينية، كام 
أن االحتكاك مع نجوم العامل وأصحاب 
التصنيف��ات العاملي��ة املتقدم��ة ميثل 
فرصة كب��رية للغاية لالعب��ي والعبات 
املنتخبات الوطنية الكتس��اب الخرات 

الواسعة يف هذا االطار.
وأشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بالجه��ود الكبرية الت��ي تبذلها 
اللج��ان العامل��ة واالتح��اد البحريني 
للمبارزة من أجل تحقيق أعىل درجات 
النج��اح متمنياً التوفي��ق للجميع، كام 
حث العبي والعبات املنتخبات الوطنية 
لب��ذل أقىص درجات العطاء والس��عي 
لنيل املراكز واملراتب املتقدمة يف هذه 

البطولة العاملية.

مكانة مرموقة لشباب البحرين

وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليفة إن مملك��ة البحرين أثبتت 
املرموق��ة وقدرتها  العاملي��ة  مكانته��ا 
الفائق��ة عىل تنظيم مختلف البطوالت 
الرياضي��ة، وتنظيم البطوالت الرياضية 
العاملي��ة خارج الب��الد إمنا يع��د فخراً 
واعت��زازاً كبرياً، وهذا يؤكد أن ش��باب 
البحري��ن بات يف وقتن��ا الحارض عملة 
نادرة ومطلوب��ة لتنظي��م العديد من 
الرياضي��ة وال��ذي يؤك��د  البط��والت 
ثق��ة أكر املنظ��امت الرياضية القارية 
والدولي��ة بق��درة اململك��ة وابنائها يف 
انجاح مثل ه��ذه التجمعات الرياضية 
لي��س فقط عىل ارضها الطيبة إمنا أينام 

كانت يف مختلف بقاع العامل.

 اتحاد المبارزة وتميز واضح

كام مثن سموه الدور الكبري الذي يقوم 
به االتحاد البحريني للمبارزة برئاس��ة 
الشيخ إبراهيم بن س��لامن آل خليفة 

وجمي��ع القامئني عىل رياض��ة املبارزة 
باململكة متمنياً كل التوفيق والس��داد 
ألرسة االتح��اد البحرين��ي للمبارزة يف 
ه��ذه املهم��ة الجدي��دة، وأن العمل 
الدؤوب الذي يقوم ب��ه جميع أعضاء 
للمبارزة  البحريني  ومنتس��بي االتحاد 
يف سبيل استحضار كافة عوامل النجاح 
لكأس الع��امل للمبارزة وذل��ك انطالقا 
من رؤي��ة عاهل البالد صاحب الجاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ى آل خليفة يف 
وضع البحرين يف الريادة املس��تمرة يف 
كافة املجاالت الس��يام املجال الريايض 
والش��بايب. واختت��م س��موه يف حديثه 
معرباً عن اعت��زازه وفخره بالنجاحات 
الكبرية الت��ي حققتها رياض��ة املبارزة 
واملس��تويات العاملي��ة الت��ي قدمته��ا 
وتنظيمه��ا  اس��تضافتها  يف  البحري��ن 
لبطوالت املبارزة سواء األسيوية لألشبال 
والناش��ئني التي أقيم��ت العام املايض 
بتعاون مش��رتك مع الش��قيقة الكرى 
اململكة العربية الس��عودية وكان ألول 
مرة عىل مستوى آسيا األمر الذي جعل 
لهذه البطولة متيز واضح وكس��بت ثقة 
مس��ؤويل اللعبة آس��يوياً ودولياً، وهذا 
النج��اح يبعث عىل الفخ��ر بالقدرات 
الهائل��ة التي متتلكه��ا مملكة البحرين 
عىل صعيد استضافة االحداث الرياضية 
العاملية وتنظيمها بفضل الرؤية الثاقبة 
للقيادة الرش��يدة التي تركز عىل وضع 
اململك��ة يف مكانة مميزة عىل الخارطة 
العاملي��ة، وأصبحت محط أنظار العامل، 
فقد أبه��رت الع��امل بامكاناتها العاملية 
م��ن بنية تحتي��ة وامتالكه��ا للطاقات 
والكوادر البرشية الوطنية القادرة عىل 

التنظيم والقيادة بأفضل الصور.

المراكز والمراتب الوطنية لتحقيق أعلى  المنتخبات  ناصر بن حمد يحث 
ف������ي ع����ال����م����ي����ة ال������م������ب������ارزة ل���ل���ن���اش���ئ���ي���ن

شعار البطولة 

أم الحصم            اتحاد المبارزة
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الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفةسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

عش��ق آب��اد- الوف��د االعالم��ي: غ��ادر 
العاصمة الرتكامنية عشق آباد يوم أمس 
سمو الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة رئيس 
االتحاد املليك للفروسية وسباقات القدرة 
رئيس البعثة البحرينية املشاركة يف دورة 
األلع��اب اآلس��يوية الخامس��ة للصاالت 
وفن��ون القت��ال بعد أن ح��ر فعاليات 
الدورة التي شاركت فيها مملكة البحرين 
يف ث��الث منافس��ات هي الجوجيتس��و 
والتايكوان��دو واملصارعة الحرة، وحققت 
ثالث ميداليات، بينه��ا ذهبيتان للبطلني 
ع��ي منف��ردي وآدم بات��ريوف، إضاف��ة 

إىل برونزي��ة الالع��ب أحم��د ش��بيب، 
واحتل��ت البحرين املرك��ز 23 بني الدول 
ال� 64 املش��اركة، في��ام حلت يف الرتتيب 
الث��اين بعد كوريا الجنوبية بنس��بة عدد 
امليدالي��ات الذهبية إىل عدد املش��اركني 

الرياضيني.
وقد رافق س��مو الش��يخ فيصل يف رحلة 
الع��ودة إىل أرض الوط��ن األم��ني العام 
للش��باب  األع��ىل  للمجل��س  املس��اعد 
والرياض��ة أم��ني ع��ام اللجن��ة األوملبية 
البحرينية نائب رئيس البعثة عبدالرحمن 
عس��كر، إضافة إىل الوفد الخاص املرافق 
لس��موه. وكان س��فري دول��ة االم��ارات 

العربية املتحدة لدى تركمنس��تان حسن 
عبدالله العضب يف مقدمة مودعي سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة والوفد 
املرافق لس��موه. وبهذه املناسبة، أعرب 
سمو الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
عن ش��كره وامتنانه للسفري اإلمارايت عىل 
ه��ذه اللفتة الطيبة التي تدل عىل متانة 
العالق��ات األخوي��ة التي ترب��ط مملكة 
البحرين بشقيقتها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. وأكد س��موه أنه اس��تمتع كثريا 
بهذه الدورة، معرب��ا عن فخره واعتزازه 
ب��رتؤس بعثة مملكة البحرين ومبا حققه 
األبطال من نتائج مرشفة وضعت اس��م 

اململك��ة عىل الئح��ة ال��رشف، وهو ما 
يعك��س اهتامم��ات القي��ادة الرش��يدة 
يف مملك��ة البحري��ن بالقط��اع الريايض 
والشبايب ومبا تحظى به الرياضة من دعم 
وتوجيه من ممث��ل جاللة امللك لالعامل 
الخريية و شؤون الشباب رئيس املجلس 
االعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة. ويف ختام ترصيحة 
وجه س��موه الش��كر والتقدير إىل جميع 
أفراد البعث��ة البحرينية عىل ما قاموا به 
م��ن جهود كبرية وع��ىل متثيلهم املرشف 

سمو الشيخ فيصل بن راشد وعسكر خالل مغادرة تركمانستانململكة البحرين كام عودونا دامئا.

السفير اإلماراتي يودع فيصل بن راشد وعبدالرحمن عسكر 
بع��د عودتهما من آس��يوية الص��االت المغلقة بتركمانس��تان

عق��دت اللجنة التنفيذي��ة لبطولة العامل 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة لله��واة التي 
ستس��تضيفها البحرين خ��الل الفرتة 12 
وحت��ى 19 نوفم��ر املقب��ل، االجت��امع 
ال��دوري له��ا، إذ س��تقام البطولة تحت 
رعاية كرمي��ة من قبل ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة.
وأش��ادت اللجنة يف اجتامعه��ا بالرعاية 
الكرمية لس��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة للبطول��ة، والتي تس��تضيفها 
البحري��ن للم��رة األوىل، يف ح��ني رحب 
رئيس اللجن��ة التنفيذية خال��د الخياط 
بالحض��ور متمنيا أن يوف��ق أعضاؤها يف 

إظه��ار البطولة تنظيمي��ا بالصورة املثىل 
الت��ي تعك��س تطلع��ات النائ��ب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة، كام ناقش��ت اللجنة 
عددا م��ن املواضيع املختلف��ة املرتبطة 

بالجوانب التنظيمية والفنية واإلعالمية.
املس��تجدات  آخ��ر  اللجن��ة  وناقش��ت 
التنظيمي��ة للبطولة، ك��ام اطلعت عىل 
االس��تعدادات املختلف��ة لجميع اللجان، 
كام أك��د الخي��اط عىل أهمي��ة تكثيف 
الجه��ود من قبل جمي��ع اللجان العاملة 
التنظيمي��ة  الجاهزي��ة  إىل  للوص��ول 

املطلوبة.

االجتماع شمل جميع اللجان 
التنفيذية

وكان رئي��س االتح��اد البحرين��ي لفنون 
القت��ال املختلطة عض��و اللجنة املنظمة 
العلي��ا للبطولة خالد الخي��اط قد ترأس 
االجتامع بصفته رئيس��ا للجنة التنفيذية، 
وذل��ك بحض��ور: عضو اللجن��ة املنظمة 
العليا نائب رئيس اللجنة التنفيذية عمر 
عبدالعزيز بوكامل، مدير البطولة شهاب، 
رئيس لجن��ة التس��ويق والرتويج محمد 
ماش��اء الله محمد، رئي��س لجنة اإلعالم 
واالتصال ح��ازم خميس الش��يخ، رئيس 
لجنة العالقات العامة فواز صالح شمسان، 
رئيس اللجنة األمنية محمد السيد، رئيس 
اللجنة الطبية عادل صليبيخ، رئيس لجنة 

التصمي��م واملطبوع��ات يوس��ف دعيج، 
رئيس لجنة الس��كن واملراس��م والضيافة 
محمد عبدامللك، رئيس لجنة املواصالت 
مب��ارك يعقوب، ورئيس لجنة التجهيزات 

واملالعب أحمد الوزان.

 شهر ونصف

وم��ع بدء الع��د التنازيل ملوع��د انطالق 

البطول��ة، س��يكون الجمي��ع أمام ش��هر 
ونص��ف لب��دء املنافس��ات، والتي حدد 
له��ا ألن تكون عىل صال��ة مدينة خليفة 
الرياضي��ة، يف حني اعتم��دت اللجنة يف 
وقت س��ابق فن��دق “جول��دن توليب”؛ 

ليكون مقرا لسكن الوفود.

 فعاليات مصاحبة

وعىل هامش البطولة أيضا، فإن فعاليات 
مصاحب��ة للح��دث س��تتمثل يف انعقاد 
كونغ��رس االتحاد الدويل لفن��ون القتال 
املختلطة يوم 17 نوفمر املقبل، باإلضافة 
إىل منافسات بطولة اتحاد القتال الشجاع 
Brave يف صال��ة مدينة خليفة الرياضية 

يوم الجمعة 17 نوفمر أيضا.

جانب من االجتماع

دورًي��ا  اجتماًعا  تعقد  القتال  لفنون  العالم  بطولة  تنفيذية 
اللجنة االعالمية                بطولة العالم لفنون القتال المختلطة
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)وكاالت(: حذر كارل هاينز رومنيجه 
ميونيخ،  لباي��رن  التنفيذي  الرئي��س 
فريق��ه م��ن “العواق��ب” يف أعقاب 
الهزمية الكبرية التي مني بها الفريق 
عىل يد باريس سان جريمان الفرنيس 
صفر - 3، مس��اء األربعاء، يف الجولة 
الثانية من مباريات املجموعة الثانية 
بال��دور األول لبطول��ة دوري أبطال 

أوروبا.
وق��ال رومنيجه “أعتق��د أنها هزمية 
مري��رة للغاي��ة ونحت��اج للحدي��ث 
بش��أنها، ونحللها، وينبغي أن تكون 

هناك عواقب واضحة”.
وج��اءت ترصيح��ات رومنيج��ه يف 
أعقاب تع��رض بايرن ألس��وأ هزمية 
له خالل 21 عام��ا بدور املجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وأشار “أعتقد أن ما شاهدناه مل يكن 
بايرن ميونيخ، من املهم أن نعود إىل 

املس��ار بعد هذه املب��اراة وأن نقدم 
أنفسنا من جديد”.

وتاب��ع “وبعده��ا علين��ا أن نظه��ر 
أنن��ا الفري��ق ال��ذي ن��ال اإلعجاب 
عىل املس��تويني األورويب واملحيل يف 
الس��نوات األخرية، علينا أن نعود إىل 

هذا املستوى مجددا”.
وش��اب الغموض حدي��ث رومنيجه 
عن “العواقب”، ومل يتوسع يف تفسري 
ما يقصده، ولك��ن الوضع قد يصبح 
خط��ريا بالنس��بة للم��درب اإليطايل 
كارلو انش��يلويت بع��د البداية املهتزة 
لباي��رن يف املوس��م الح��ايل مقارن��ة 

بالسنوات املاضية.

وفضل أنش��يلويت إراح��ة العديد من 
نج��وم فريقه خ��الل املب��اراة ومن 
بينه��م الجناح��ني الهولن��دي آريني 
روبن والفرنيس فرانك ريبريي بجانب 

املدافع الدويل ماتس هوميلز.
وس��جل املهاج��م الربازي��يل الدويل، 
ني��ار دا س��يلفا، هدف��ا وصنع آخر 
ليقود باريس سان جريمان إىل تأكيد 
بدايت��ه القوية يف رحل��ة البحث عن 
اللق��ب األول يف دوري أبطال أوروبا 
بف��وز كب��ري 3 / صف��ر ع��ىل بايرن 

ميونيخ األملاين.
ورفع سان جريمان رصيده إىل 6 نقاط 
من انتصارين متتاليني لينفرد بصدارة 
املجموعة، في��ا تجمد بايرن عند 3 
نق��اط ولكنه ظ��ل يف املرك��ز الثاين 

بفارق األهداف فقط أمام سلتيك.
وتح��دث القائد توم��اس مولر بعد 
املب��اراة دون أن يوجه انتقادا مبارشا 

ألنشيلويت.
وقال مول��ر “املدرب يتخ��ذ قراراته 
ويوضح خطته، الفريق فقط يحاول 

تنفيذها بقدر استطاعته”.

ويتحت��م ع��ىل باي��رن أن يظهر ردة 
الفع��ل م��ن خ��الل املواجه��ة التي 
تجمعه مبضيفه هريتا برلني يوم األحد 
يف محاولة لرفع بعض الضغوط التي 

وقع��ت جراء الهزمي��ة املفاجئة عىل 
ملعب سان جريمان.

وقال آري��ني روبن “علين��ا أن نظهر 
رد الفع��ل، وأن نف��وز، األم��ر بهذه 

البس��اطة، هذه هي آخر مباراة قبل 
عطلة املباريات الدولية، ونحن نتأخر 
بالفعل بفارق 3 نقاط عن بوروس��يا 

دورمتوند يف صدارة البوندسليجا”.

الخسارة األوروبية األسوأ في 21 عامًا

)وكاالت(: ك��ر ني��ار جوني��ور نجم 
باريس س��ان جريمان حاج��ز الصمت، 
التقاري��ر  ع��ن  م��رة  ألول  وتح��دث 
الصحافي��ة الت��ي تناولت وج��ود أزمة 
بينه وبني زميله األوروجواياين إدينسون 

كافاين عىل تسديد ركالت الجزاء.
وق��ال نيار عق��ب الفوز ع��ىل بايرن 
ميونيخ بثالثية، مس��اء األربعاء مبلعب 
حديقة األمراء: “وس��ائل اإلعالم تتناول 
قصصا خيالية، وتتحدث يف أمور عديدة 
ال تعلمها، وتنرش أخب��ار غري صحيحة، 
بل وصل األم��ر إىل اخرتاق خصوصيات 
الفري��ق وغ��رف خل��ع املالب��س، وال 
يتوقفون عن نرش أخبار غري صحيحة”.

وانتقل النجم الربازييل لإلش��ادة بزميله 
كيليان مبايب، مضيًفا: “إنه مازال ش��اًبا، 
ولكن داخ��ل أرض امللعب ميتلك خربة 

العب تجاوز 30 عاًما، وأعتقد أن أمامه 
عم��ل مكثف م��ن أجل حص��د جائزة 

الكرة الذهبية”.

وأتم نيار “باريس سان جريمان ميتلك 
حالًي��ا فري��ق عظي��ًا، يجعل��ه يحلم 
بالتتويج بلقب دوري األبطال، وال يقل 

مستوى عن األندية الكبرية يف أوروبا”.
وبدا ع��ىل مبايب مالم��ح الغضب، عند 
إرشاك آنخي��ل دي ماريا ب��داًل منه، يف 

الدقائق األخرية من املباراة.
الس��ابق، يف  وق��ال مهاج��م موناك��و 
ترصيحات عقب اللقاء، عرب قناة كانال 
بلس الفرنسية: “من يفرح لخروجه من 
امللعب؟ لكن اس��تبدال أي العب جزء 
من مه��ام املدير الفن��ي، فهو صاحب 

القرار األول يف إدارة الفريق”.
وأض��اف: “ك��ا أن هناك نج��وم كبار 
خارج امللعب، فآنخيل دي ماريا العب 
كبري، وال بد أيًضا من اس��تغالل قدراته 
بإرشاكه يف املباريات، لكن هذا ال ينفي 
غضبي م��ن مغ��ادرة امللع��ب، إال أن 

مصلحة الفريق أهم من أي العب”.

)وكاالت(: كال جوزي��ه مورينيو مدرب 
مانشس��رت يونايت��د املدي��ح ملهاجم��ه 
روميلو لوكاكو بعدم��ا أحرز هدفني يف 
الفوز 4-1 عىل سسكا موسكو، يف دوري 

أبطال أوروبا.
وأح��رز املهاجم البلجي��ي البالغ عمره 
24 عاما، 10 أهداف هذا املوس��م بعد 
انتقاله إىل يونايت��د قادما من إيفرتون 
مقابل 75 مليون جنيه إس��رتليني )100 
ملي��ون دوالر(. وق��ال موريني��و “هو 
متواض��ع ويريد التعل��م والتطور طيلة 

الوقت، هذا هو الطموح”.
وأش��ار موريني��و إىل أن أرق��ام لوكاكو 
هذا املوس��م “مذهل��ة” وأرجع الفضل 
يف نجاح��ه إىل األداء القوي من جانب 
الفريق. وقال مورينيو “هذا إنجاز رائع 
لكنه ممكن فق��ط يف ظل وجود فريق 
جي��د، املجموعة قوية وتلعب بش��كل 

جيد للغاي��ة، بدأنا البط��والت طريقة 

مميزة”.

وتابع بخصوص اللقاء “كريس سمولينج 

ولينديل��وف وهرييرا ومارس��يال لعبوا 

مب��اراة كب��رية للغاية رغ��م أنهم عادة 

ال يبدأون أساس��يني خ��الل املواجهات 

األخرية، م��ا يعن��ي أن الفريق ككل يف 

حالة تركيز تام، ولديه الرغبة والحاسة 

لتحقيق االنتصارات”.
واختت��م “الفوز يف أول مباراتني بدوري 
أبط��ال أوروبا أمر عظي��م للغاية، لكن 
علين��ا اآلن الرتكيز عىل املواجهة املقبلة 
ي��وم الس��بت يف ال��دوري اإلنجلي��زي 
ض��د كريس��تال ب��االس، فاللع��ب يف 
التش��امبيونزليج يختل��ف كث��ريا ع��ن 

الربميريليج”.
ويتصدر مانشس��رت يونايت��د املجموعة 
األوىل برصي��د 6 نقاط كا يحتل املركز 
الث��اين يف ترتي��ب ال��دوري اإلنجليزي 
برصيد 16 نقطة بالتس��اوي يف النقاط 
مع املتصدر مانشس��رت س��يتي وبفارق 
األه��داف. ورفض لوكاك��و، الذي وقع 
عقدا ل�5 س��نوات مع يونايتد يف يوليو، 
التمدي��د إليفرت��ون يف م��ارس مفضال 
االنض��ام إىل مورينيو الذي س��بق أن 

دربه يف تشيليس.

نيمار محتفاًل مع إدينسون كافاني

روميلو لوكاكو وجوزيه مورينيو

رومنيجه “يوبخ” فريقه 

نيمار يكسر صمته

لوكاكو “المذهل”

الحظ يحالف برشلونة 
)وكاالت(: وصف جوردي ألبا، ظهري برشلونة، مباراة فريقه أمام 

سبورتينج لشبونة بالجولة الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال 
له الفريق  أوروبا ب�”الصعبة”. وفاز الفريق اإلسباين بهدف نظيف سجَّ

الربتغايل بالخطأ يف مرماه. وقال ألبا عقب املباراة التي أقيمت يف 
لشبونة: “سبورتينج، كان خصًا صعًبا يعرف ما الذي يلعب عليه، 

ويتمتع بالعبني رسيعني عىل جانبي امللعب، وأعتقد أنَّه قدم مباراة 
كبرية”. وأضاف: “حالفنا الحظ يف اللعب بدفاع جيد”، معرتًفا بأنَّ 

سبورتينج لشبونة، كانت أمامه الكثري من الفرص للفوز باللقاء.
وتابع “يجب تحسني األمور دامئًا، لكن األداء كان جيًدا، وكذلك 

حاس الفريق”. وعن أداء نجم الفريق األرجنتيني ليونيل مييس أبرز 
ل دامئا يف كل مباراة” مشريًا إىل أنَّ “األهم أنه يف كل  أنَّه “لن يسَجِ

مباراة، وكل لعبة يجعلنا نلعب بشكل أفضل”. وقال العب سبورتينج 
لشبونة، األرجنتيني رودريجو باتاليا، إن مدرب الفريق جورجي 
جيسوس طلب منه أن يكون “مالزما” لليونيل مييس، واعترب أن 

الفريق الربتغايل كان بإمكانه “تحييد” مهاجم برشلونة.

مصر تخطط الستعداد “عالمي” 
)وكاالت(: أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن منتخب 
مرص سيكون عىل موعد مع مباريات ودية عاملية مع منافسني مثل 
الربازيل واألرجنتني وأملانيا، برشط التأهل إىل مونديال روسيا بشكل 
رسمي. ويلتقي منتخب مرص نظريه الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر 

املقبل، يف إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات املؤهلة 
إىل مونديال روسيا 2018. ويحتاج منتخب “الفراعنة” إىل الفوز يف 

مباراة الكونغو، إضافة إىل تعرث أوغندا أمام غانا يف نفس الجولة، 
حتى يضمن الصعود إىل املونديال بشكل رسمي.”.

بيل يثر القلق
)وكاالت(: يشعر ريال مدريد بالقلق من اإلصابة التي تعرَّض 
لها الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق خالل مباراة بوروسيا 

دورمتوند، مساء الثالثاء بدوري أبطال أوروبا. وقالت صحيفة 
ن من خوض  “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، إنَّ بيل لن يتمكَّ

لقاء إسبانيول يوم األحد بالجولة السابعة لليجا؛ بسبب 
إصابته، التي تسببت يف قلق للجهاز الفني للفريق بقيادة 

الفرنيس زين الدين زيدان. وأشارت الصحيفة، إىل أنَّ “زيدان 
وبيل خرجا بترصيحات عقب املباراة لطأمنه الجمهور، إال أنَّ 

صور الالعب لحظة خروجه تؤكد أنَّه يعاين من إصابة أعىل 
الفخد األير، والتي قد تبعده فرتة عن املالعب”. وأوضحت 

“بيل سيقوم بإجراء فحوصات طبية؛ للوقوف عىل مدى 
خطورة اإلصابة، وتحديد فرتة غيابه، لكنَّه لن يشارك بنسبة 
كبرية أمام إسبانيول يف )سانتياجو برنابيو(”. وخرج بيل من 
ل هدًفا، وصنع  لقاء دورمتوند يف الدقيقة )84( بعدما سجَّ
آخر لكريستيانو، وهذه هي اإلصابة رقم 17 لالعب منذ 

ارتدائه قميص الريال يف 2013.

)وكاالت(: عرب اإلسباين ألفارو 
موراتا، مهاجم تشيليس اإلنجليزي، 
عن سعادته باالنتصار عىل أتلتيكو 

مدريد يف بطولة دوري أبطال 
أوروبا.

وقال موراتا يف ترصيحات للموقع 
الرسمي لنادي تشيليس “بالطبع 
انتصار عظيم للغاية عىل ملعب 
صعب ضد منافس وصل لنهايئ 

دوري أبطال أوروبا مرتني يف األعوام 
األخرية، واألمر ال يتعلق مطلقا 
بتاريخي السابق )لكوين العب 

سابق يف ريال مدريد(”.

وتابع “أنا محظوظ للعب بجوار 
البلجيي إيدين هازارد وأرى أنه 
أحد أفضل العبي العامل، ساعدنا 

كثريا لتحقيق هذا االنتصار العظيم 
رغم صعوبة املواجهة”.

واختتم “ما نفكر فيه اآلن هو 
الفوز بجميع املباريات سواء 

يف الدوري اإلنجليزي أو دوري 
أبطال أوروبا، وأثبتنا أمام الروخي 
بالنكوس قدرتنا عىل تحقيق هذا 

األمر”.
وسجل موراتا هدفا يف الفوز عىل 

أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2، بعدما 

أحرز الفرنيس جريزمان هدف 
التقدم للروخي بالنكوس، ليقتل 
البلجيي ميتيش بيتشواي أحالم 
فريق العاصمة ويخطف الفوز 

للبلوز يف الدقيقة 94 من املباراة.
من جهته، اعترب اإلسباين ماركوس 
ألونسو، ظهري تشيليس أن فريقه 

حقق انتصارا “مستحقا”.
وقال عقب املباراة اللقاء “كان 

صعبا للغاية أمام فريق كبري يدافع 
بشكل جيد ويركض ال�90 دقيقة 

مثل الوحوش”.
وقال “مل نكن نستحق خسارة هذا 

التحدي، ولكننا عرفنا كيف منيض 
قدما ونحصد النقاط الثالث”.
وتابع “الطريق مازال طويال 

وسيكون علينا الكفاح مجددا من 
أجل التأهل للدور املقبل”.

وامتدح ألونسو أداء مواطنه 

ألفارو موراتا، قائال “بدأ بشكل 
جيد للغاية وأمتنى أن يظل هكذا، 

يساعدنا كثريا”.
وعن رحيل دييجو كوستا قال “من 

املؤسف أنه رحل ألنه كان العبا 
وصديقا كبريا”.

موراتا ينفي نشوة مدريد

شالكه- ليفركوزن

سلتا- خيرونا

موناكو- مونبيليه
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ألفارو موراتا



�أ�شه���ر  �أح���د  ُيع���د �لع�ش���ل �لأبي����ض 
�ملحلي���ات �لطبيعي���ة �لت���ي ت�شتخدم يف 
�لطع���ام �أو �ل�رش�ب �أو ع���اج �لعديد من 
�لأمر��ض بدلً م���ن �لعقاقري و�لأدوية، 

.womanitely وفق ما ك�شف موقع
وللع�ش���ل دور�ً يف �شفاء �لكثري من 

�لأمر��ض �أبرزها:
�أوًل، ُيعت���ر �لع�ش���ل و�شيل���ة فعال���ة 

وطبيعية للح�شول على الطاقة والن�شاط.
ثانًيا، ُيعد �لع�شل ع���اج جيد للتهاب �حللق، 
وهي واحدة من الطرق الأكرث انت�شارا وذلك من خالل اإ�شافة 

الع�شل اإلى ع�شري الليمون حتى يعمل على تهدئة ال�شعال والربد.
ثالث���اً، ُيعزز اجله���از املناعي، فيعترب الع�ش���ل مرتفعا يف م�شادات 
الأك�ش���دة ويعم���ل على حماي���ة اجل�شم من الأمرا����ض املختلفة وذلك ع���ن طريق تناول 
الع�ش���ل �شواء م�رشوب اأو و�شعه يف الطع���ام. رابًعا، يعمل الع�شل على اإنقا�ض الوزن من 

خالل تناوله يف ماء دافئ وع�شري الليمون �شباح كل يوم.
خام�ًشا، يعمل على تهدئة الأع�شاب وال�شرتخاء والهدوء.

�شاد�ًشا، يق�شي على اآثار احلروق والكدمات. 

دواء 

بدانة 

عندم���ا نحت���اج اإلى فيتامني C ف���اإن عقلنا 
يذه���ب على الفور اإلى الربتق���ال. ولكن هناك 
اأنواع اأخرى من الفواكه واخل�رشوات التي حتتوي 
على كميات كبرية م���ن فيتامني �شي اأكرث من 
الربتقال والتي ت�شاع���د اي�شاً يف احلفاظ على 
ج�شمن���ا من ال�شاب���ة بالأنفلون���زا والربد خالل 
ف�ش���ل ال�شت���اء. القيمة اليومي���ة املو�شي بها 
من فيتامني �شي ملختلف الفئات العمرية هي 
الرجال الكبار: 90 مل���ج – الن�شاء البالغات 75 

ملج والأطفال ما بني 13-9 45 ملج.

1 الفراولة:
 الربتقال يحتوي على 70 ملج من فيتامني 
ملج.   85 على  حت��ت��وي  ال��ف��راول��ة  بينما  �شي 
الذي  وال��ف��ولت  باملغن�شيوم  غنية  الفراولة 
الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  ا�شتقرار  على  ي�شاعد 

واحلفاظ على �شحة القلب. 

2 البروكلي: 
 81 على  يحتوي  الربوكلي  من  واحد  كوب 
ملج من فيتامني �شي وهذه الن�شبة هي اأعلى 
من الكمية املو�شى بها والتي تعادل 60 ملج 
فيتامني  على  اي�شاً  يحتوي  الربوكلي  يومياً. 
الدم  وتخرث  العظام  �شحة  من  يعزز  ال��ذي  ك 

ال�شليم. 

3 المانجو: 
حت��ت��وي ث��م��رة واح����دة م��ن امل��اجن��و على 
يحتوي  املاجنو  �شي.  فيتامني  من  ملج   122

م�شادة  م��واد  على  اي�شاً 
حتافظ  ال��ت��ي  ل��الأك�����ش��دة 

على �شحة العني. 

4 الفلفل: 
الأخ�رش  الفلفل 

والأح����م����ر والأ����ش���ف���ر 
يقارب  ما  على  يحتوي 

كمية  اأ�شعاف  ث��الث  من 
امل��وج��ودة  ���ش��ي  فيتامني 
الأخ�رش  الفلفل  بالربتقال. 

يحتوي على ما يعادل 95 
ملج بينما الفلفل الأحمر 
و�ل��ف��ل��ف��ل  م��ل��ج   190

ملج.   341 الأ���ش��ف��ر 
هو  الفلفل  اأن  كما 
لالألياف  كبري  م�شدر 
�ل���ت���ي ت��ع��ت��ر وج��ب��ة 
منخف�شة  خ��ف��ي��ف��ة 

�ل�شعر�ت �حلر�رية. 

5 الكيوي: 
ح�شة واحدة من الكيوي 

من  ثمرتني  من  يقارب  ما  تعادل 
فيتامني  من  ملج   128 على  حتتوي  الربتقال 
�شي. كما اأن الكيوي هو م�شدر غني بالنحا�ض 
والبوتا�شيوم وال�شريوتونني وله فائدة كبرية 

يف حت�شني نوعية النوم. 

6 كرنب بروكسل- كرنب صغير:
يحتوي  بروك�شل  كرنب  م��ن  واح��د  ك��وب   
على 75 ملج من فيتامني �شي. هذا امللفوف 
واألياف  نباتية  مغذيات  على  يحتوي  ال�شغري 

ت�شاعد يف الوقاية من ال�رشطان. 

7 اللفت: 
ك���وب واح����د ي��ح��ت��وي على 
�شي،  ف��ي��ت��ام��ني  م��ن  م��ل��ج   80
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى اح��ت��وائ��ه على 
املو�شي  اليومية  القيمة  �شعف 
بها من فيتامني اأ و�شبعة اأ�شعاف 
القيمة املو�شي بها من فيتامني 
من  عالية  ي�شم جرعات  اأنه  كما  ك. 

املعادن والأحما�ض الدهنية. 

8 األناناس:
من  م��ل��ج   79 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
فيتامني �شي. كما اأنه يحتوي على 
الربوملني الذي ي�شاعد يف عملية 
كما  النتفاخ.  من  ويقلل  اله�شم 
م�شاد  مبثابة  �لأن��ان��ا���ض  يعتر 
وتخفيف  ل��الل��ت��ه��اب��ات  طبيعي 

�لتورم.

9 البابايا: 
ملج   95 على  يحتوي  البابايا 
معروف  ه��و  كما  �شي  فيتامني  م��ن 
اللتهاب  وتقليل  ال��ع��ظ��ام  تقوية  يف 
التهاب  واي�����ش��اً  اجللد  �شطح  على  امل��وج��ود 

اجليوب الأنفية. 

10 القرنبيط:
 القرنبيط لي�ض غني فقط بالألياف ولكنه 
يحتوي على 128 ملج من الكال�شيوم وميكنك 
اإعداد القرنبيط من خالل عدة طرق مثل ال�شوي 
ل  ول��ذي��ذة  �شحية  وجبة  يعترب  لأن��ه  والقلي 

تفوت. 

صديق لصحة القلب
خالل التجارب العلمية الأخرية على اأن�شجة 

القل���ب، وجد العلم���اء اأن الثوم يحتوي على 
عدد من املواد التي ت�شاعد على ترميمها 
مبع���دل 63 % تقريب���اً ُيع���د �لث���وم من 
اأهم امل���واد الغذائية الت���ي ت�شاعد على 
الوقاية من نزلت الربد والتي تعزز جهاز 

املناع���ة، وذل���ك لحتوائ���ه عل���ى مركبات 
الكربي���ت، بالإ�شاف���ة اإل���ى املنغني�شي���وم 

 .B6 وفيتامني
وق���د �أظه���رت �أي�ًش���ا در��ش���ة �أجرته���ا جامعة 

اإميوري الأمريكية اأن للثوم فوائد اأخرى ل�شحة القلب. �شورة 
تو�شيحية تتعر�ض اأن�شجة القلب للتلف امل�شتمر، الأمر الذي يهدد هذه 

الع�شل���ة املهمة بالتوقف، وبالتايل موت الإن�شان. وخالل التجارب العلمية الأخرية على 
اأن�شج���ة القل���ب، وجد العلم���اء اأن الثوم يحت���وي على عدد من املواد الت���ي ت�شاعد على 

ترميمها مبعدل 63 % تقريباً. 

ك�شف���ت نتائ���ج الدرا�ش���ة الت���ي 
اأجرته���ا جامع���ة ن���ورث كارولينا يف 
ت�شاب���ل هي���ل اأن ال�شمن���ة تلع���ب 
�ش���د  التطعي���م  فعالي���ة  يف  دورا 

النفلونزا.
ق���د  الدرا�ش���ة  له���ذه  وتبع���ا 

تتطل���ب حماية النا�ض الذين يعانون 
م���ن ال�شمن���ة املفرط���ة م���ن فريو����ض 

النفلونزا املو�شمي نهجا بديال.
وبح�ش���ب ورقة البحث العلم���ي التي ن�رشت يف 

دوري���ة املجلة الدولية للبدانة، �شارك حوايل 1022 �شخ�شا يف الدرا�شة. 
ومت تق�شي���م امل�شارك���ني اإلى ث���الث جمموعات وفق���ا ملوؤ�رش كتلة اجل�ش���م: عادي، 
وزن زائ���د، و�شمني. كما مت تطعيمهم بلقاح لأنفلون���زا )IIV3( قبل مو�شم الوباء 
2014-2013 و2015-2014. واأظه���رت النتائج اأن الأنفلونزا اأو اأعرا�ض �شبيهة 
بالإنفلون���زا مت الك�شف عنها ل���دى 9.8 % من املر�شى الذي���ن يعانون من ال�شمنة 

املفرطة، مقارنة مع 5.1 % لدى جمموعة امل�شاركني ذوي الوزن الطبيعي.

اأظه���رت نتائ���ج درا�شة بريطاني���ة جديدة اأن تن���اول �شحن من الفواك���ه يومياً يقلل خط���ر الإ�شابة 
بال�شك���ري بن�شب���ة 12 %، واأن تناول مري����ض ال�شكري للفواكه 3 مرات يف الأ�شب���وع يقلل خطر الإ�شابة 
مب�شاعفات���ه بن�شب���ة 17 %. ويعت���رب ال�شك���ري من اأك���رث الأمرا�ض املزمن���ة انت�شاراً، فق���د ارتفع عدد 
امل�شاب���ني ب���ه عاملياً اإل���ى 422 مليون اإن�شان عام 2014 بع���د اأن كان 108 مليون �شخ�ض عام 1980. 
واعتم���دت الدرا�ش���ة التي اأجريت يف جامعة اأك�شف���ورد على البيانات ال�شحي���ة والغذائية لن�شف مليون 

�شخ�ض من ال�شني خالل 5 �شنوات.
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اإعداد: طارق البحار

“فرويندي���ن”  جمل���ة  اأف���ادت 
Blu -“  للأملاني���ة باأن الت���وت الأزرق
berry” ُيعد مفتاح ال�شحة والر�شاقة؛ 
حيث اإنه يقي من بع����ض الأمرا�ض من 
ناحية، وي�شاعد على اإنقا�ض الوزن من 
ناحية اأخ���رى. واأو�شحت املجلة املعنية 
بال�شحة واجلمال يف موقعها الإلكرتوين 
مبركب���ات  غن���ي  الأزرق  الت���وت  اأن 
“البوليفين���ولت” امل�شادة لالأك�شدة، 
التي حت���ارب ما يعرف باجل���ذور احلرة 
“Free Radicals”، الت���ي تت�شبب يف 
�شيخوخة اخلالي���ا، وترفع خطر الإ�شابة 
بال�رشطان. كما ت�شاع���د هذه املركبات 
وت�شي���ق  �ل�شك���ري  م���ن  �لوقاي���ة  يف 
الأوعي���ة الدموية، وتعم���ل على تثبيط 

اللتهابات يف اجل�ش���م. وبالإ�شافة اإلى 
ذل���ك، اأظهرت نتائ���ج درا�شة خمتربية 
اأمريكي���ة اأن مركبات “البوليفينولت” 

امل�ش���ادة لالأك�شدة ت�شاع���د اأي�شاً على 
تفكي���ك اخلاليا الدهني���ة، ما ي�شهم يف 

اإنقا�ض الوزن والتمتع بالر�شاقة.

مفتاح الصحة والرشاقة
كلم���ة  بالأذه���ان  ارتبط���ت  لطامل���ا 
واإنقا����ض  الغذائي���ة  باحلمي���ة  “داي���ت” 
الوزن، لكن حقيق���ة الأمر اأن “الدايت” �أو 
اتباع نظام غذائي معني، لي�ض اإل جمموعة 
م���ن القواع���د املتعلق���ة بالأطعم���ة التي 
نتناولها من اأجل احلف���اظ على �شحتنا اأو 
لعالج بع�ض الأمرا�ض ورمبا الوقاية منها 

اأو حتى لإنقا�ض الوزن.
وهن���اك العديد م���ن الأمرا����ض التي 
تتطلب اتباع نظام غذائي معني للتخل�ض 
منه���ا اأو التكي���ف معها حر�ش���اً على عدم 
تطوره���ا لالأ�ش���واأ منه���ا ال�شك���ري، نزلت 

الربد، القولون الع�شبي وغريها.
واإليك���م فيم���ا يل���ي بع����ض الأطعمة 

الت���ي يتعني على مر�ش���ى القولون الع�شب���ي البتعاد 
عنه���ا حفاظ���ا عل���ى �شحته���م، ح�ش���ب ما ج���اء يف موقع 

“بولد�شكاي” املعني بال�شحة:

1 - المعكرونة
حتتوي كاف���ة اأن���واع املكرونة التقليدي���ة والبيتزا 
على كمية كبرية م���ن الغلوتني وهو الربوتني املوجود 
بالقمح، والذي يفاقم اأعرا����ض القولون الع�شبي وفق 

كثري من �لدر��شات.

2 - منتجات األلبان
ي�شاعف الالكتوز املوج���ود يف منتجات الألبان مثل 
احللي���ب، الزبدة، الأجب���ان وغريها، من فر����ض الإ�شابة 

بالإ�شهال لدى مر�شى متالزمة القولون الع�شبي.

3 - األطعمة المقلية
اإ�شاف���ة اإل���ى اأنها غ���ري �شحية ب�شكل ع���ام، ت�شبب 
الأطعم���ة املقلي���ة الته���اب املع���دة بالن�شب���ة ملر�شى 

القولون الع�شبي مما ي�شاعف �شعورهم بالأمل.

4 - الفاصوليا
لحتوائه���ا عل���ى كمية وف���رية من الربوت���ني، فاإن 
الفا�شوليا ت�شبب امتالء البط���ن بالغازات لدى مر�شى 

القولون الع�شبي، الأمر الذي يفاقم معاناتهم.

5 - الكافيين
اأثبت���ت الدرا�شات اأن امل�رشوب���ات التي حتتوي على 
مادة الكافيني مثل القه���وة، م�رشوبات الطاقة، ال�شاي، 
وغريها تفاقم اأعرا�ض القول���ون الع�شبي بالن�شبة ملن 
يعانون من���ه، فهي تعمل عل���ى تن�شيط الأمع���اء ب�شكل 

لفت مما يت�شبب يف الإ�شهال ال�شديد.

6 - اللحوم المصنعة
حتت���وي اللح���وم امل�شنع���ة، والأطعم���ة املجم���دة، 
والوجبات ال�رشيعة على الكثري من املواد احلافظة التي 
ت�شاهم يف التهاب الأمع���اء خا�شة لدى مر�شى القولون 

الع�شبي.

أطعمة تحتوي على  فـيتاميـــن  
C أكثــــر مـــن البرتقــال

لمرضى القولون العصبي.. احذروا هذه األطعمة

اأك���دت الغرف���ة الحتادية لالأطب���اء اأهمي���ة اأن يتناول 
الطف���ل وجبة الإفط���ار قبل الذهاب اإل���ى املدر�شة، كي ل 
يع���اين �شعف الرتكي���ز وال�شعور بالتعب �رشيع���اً. واأو�شح 

الأطب���اء الأملان اأنه م���ن املثايل اأن يتن���اول الطفل 
يف املن���زل وجب���ة اإفط���ار تتاألف م���ن احلليب 

ومنتجاته وخبز احلبوب الكاملة واخل�رشاوات 
والفواكه، وذلك لإمداد اجل�شم بكل العنا�رش 

الغذائية املهمة.
وبخالف ذلك، ل تعد �شطرية املربى وجبة 

اإفط���ار مثالية؛ لأنها متد اجل�شم بالطاقة لفرتة 
ق�ش���رية فقط من ناحي���ة، وت���كاد ل حتتوي على 

فيتامين���ات ومعادن من ناحي���ة اأخرى. وكي ي�شتفيد 
اجل�ش���م م���ن ه���ذه العنا����رش، ينبغ���ي اأن ت�شتغ���رق وجبة 

الإفطار مدة ل تقل عن 15 دقيقة.

مواصفات وجبة اإلفطار المثالية 
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قرر �لفن���ان �مل�رصي تام���ر ح�سني �أن يط���رح �ألبومه 
�لغنائ���ي �جلديد خ���ال ف�س���ل �ل�سيف �ملقب���ل. ح�سني 
�ل���ذي بد�أ منذ فرتة �لتح�سري�ت لأغنيات �لألبوم �جلديد، 
�سي�سافر �إل���ى لبنان لي�سارك يف برنامج “ذ� فوي�س كيدز 

The Voice Kids”، حي���ث �إن ح�سن���ي ه���و �أحد �أع�ساء 
جلن���ة �لتحكي���م يف �لربنام���ج. يذك���ر �أن ح�سني ع���اد �إلى 
�ل�سينما بفيلم “ت�سبح على خري”، و�لذي �ساركه �لبطولة 

فيه �لفنانة �لتون�سية درة و�ملمثلة �للبنانية نور.
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1908
  �ملوؤمت���ر �ل���دويل 
حلماي���ة �لعم���ل مبدينة 
ب�سوي����رص�  لو�س���رين 
يقرر منع �لعمل �لليلي 
بالن�سبة لاأطفال �لأقل 

من 14 �سنة.

1910
ك���و�در�  مانوي���ل   
يتولى رئا�سة بار�غو�ي.

1911
تعل���ن  �إيطالي���ا   
�لدول���ة  عل���ى  �حل���رب 
وق�س���ف  �لعثماني���ة، 
جم���ري عل���ى �سو�ط���ئ 

ليبيا.

 1918
 ��ست�س���ام بلغاريا 
ل���دول �لتحال���ف خ���ال 
�حلرب �لعاملية �لأولى.

1923
�لنت���د�ب  بد�ي���ة   
عل���ى  �لربيط���اين 

فل�سطني.

 1924
�إيليا�س  بلوتاركو   
رئا�سة  يتول���ى  كالي�س 

�ملك�سيك.

 1938
 بد�ية �ملفاو�سات 
�إل���ى  �أدت  �لت���ي 

�تفاقيات ميونخ.

 1939
بولند�  ��ست�س���ام   
�أمام �لحتاد �ل�سوفيتي 

و�أملانيا �لنازية.

مسافات

“الجلوة” في البحرين

البحريني عادل محمود 
يكشف كواليس أمس انتهينا

�لبحرينية  �ل��ع��ائ��ات  بع�س  ت��ق��وم 
�لأ�سبوع  �أي��ام  من  و�ح��د  ي��وم  بتخ�سي�س 
لإقامة “�جللوة”، وتدعى لهذ� �ليوم بع�س 
�جللوة  ق���ر�ءة  يف  �ملتخ�س�سات  �لن�سوة 
على  وتطلق  �ل��ن��ب��وي،  �مل��ول��د  وق�سائد 
تن�سد  �لتي  وه��ي  رئي�ستهن)�ملطوعة( 

�أبيات �لق�سيدة.
وجتل����س عل���ى م�سان���د مرتفع���ة ع���ن 
�لأر�س و��سع���ة كفيها على ركبتيها حيث 
تقوم �لن�سوة بتغطيتها برد�ء �خ�رص مي�سك 
من �لأط���ر�ف من قبل جمموعة م���ن �لن�ساء 
وه���ن و�قف���ات ويقم���ن بتحري���ك �ل���رد�ء 
م���ن �لأعلى �ل���ى �لأ�سفل وتق���وم �ملطوعة 

بتغطية �لعرو�س ب�سبعة �أقم�سة ملونة.
- ق�سائد فن �جللوة

- القصيدة األولى: أمينة في 
أمانيها:

يف  مليح���ة  �أمانيه���ا...  يف  “�أمين���ة 
معانيه���ا... جتل���ت و�جنلت حق���ا... �ساألت 
�هلل يبقيها... حتلت باحللل و�لتاج... �ليها 
خاطري قد ه���اج... فيا هاج �أيها �ملحتاج... 
ع�س���ى تنظ���ر مبعانيه���ا... جب���ني كالقم���ر 
يا�س���ي... ونور ي�سف���ي �أمر��سي... لها رب 
�ل�سم���ا قا�سي... فو�هلل خاطري فيها... لها 
ع���ني كما غز�ل���ة... وفوق �خلد له���ا خالة... 

خلقا جل �إجاله... �بو �ملختار حظى فيها... 
لها خد كالتفاح... وريحة عطرها قد فاح... 
وم���ن ينظرها فعقل���ه ر�ح... بق���ى مفتون 
ه���و فيه���ا... لها ف���اه كاملحب����س... وج�سم 
ناع���م �مللم����س... نطق لها جم���ل �خر�س... 
وحارو� يف معانيها... لها �سفاه كاملرجان... 
فح���ارت �ن�سه���ا و�جل���ان... خلقه���ا �لو�حد 

�ملنان... وحور �لع���ني جتليها... ملا ك�سف 
�ب���و �لنبي عن وجهه���ا... �أمر عظيم لي�س به 
�إن�سان... وجاء �جلو�ري و�نترثو� يف مهدها... 
و��ستب����رصو� بذ� �لنبي �لعدنان... ثم �ل�ساة 
عل���ى �لنبي حممد... م���ا �أ�رصقت �سم�س على 
�لكو�ن... و�لآل و�ل�سحب جميعهم... ماناح 

ُقمري على �لأغ�سان”.

عودة ثمينة لزينب العسكري للفن

تد�ول ن�سطاء مو�قع �لتو��سل 
�لجتماع���ي، مقطع فيديو، يظهر 
��ستقبال �بن���ة �لفنانة �لبحرينية 
ي���وم  لأول  �لع�سك���ري،  زين���ب 
در��سة. وظه���رت باملقطع �لذي 
حقق �نت�س���ار� و��سعا، �بنة زينب 
�أي���ام  �أول  �لع�سك���ري، وه���ي يف 
در��س���ة، وتظهر عليه���ا عامات 

�لفرحة �لغامرة. 
�بنته���ا، حقيبته���ا،  وحمل���ت 
و�حت�سن���ت و�لدته���ا بق���وه فور 

روؤيتها يف فناء �ملدر�سة.
وزينب بعد كل هذه �ل�سنو�ت 
�خت���ارت �ن تبتعد قليا عن عامل 
�لنجمة  لكنه���ا ظل���ت  �ل�س���و�ء، 
�لذ�ك���رة  يف  �حلا����رصة  �لغائب���ة 
د�ئم���ا مب���ا قّدمته فني���اً �سابقاً، 

وم���ن خ���ال وجوده���ا �حل���ايل 
عل���ى �ل�سعيدي���ن �لإن�س���اين 
و�لجتماع���ي يف �لكث���ري من 
�لإمار�تي���ة،  �ملنا�سب���ات 
بحكم زو�جه���ا و��ستقر�رها 

يف �إمارة �ل�سارقة.
ب����اأن  ت��ق��ب��ل  ل  زي���ن���ب 

و�سف  ����س��م��ه��ا  ي�سبق 
“�ملعتزلة”، كونها 
�ل��ف��ن  ت��ع��ت��رب  ل 

�سيئاً ُمعيباً.
 ث����م �إن����ه����ا مل 
ت��ع��ت��زل ع��ل��ى حد 

�لفن  لأن  قولها 
ي�����رصي يف دم��ه��ا، 
و���س��ح��ي��ح �أن���ه���ا 
جمال  عن  مبتعدة 

�لتي  �لت�ساميم  لكن  �لتمثيل، 
م�رصوع  خ��ال  م��ن  فيها  ت�سارك 
ملحل  �ل��ت��اب��ع  �سو”  �ل�”فا�سن 
مبثابة  هي  بها  �خلا�س  �لأزي��اء 
ف��ن ل��دي��ه��ا، و�ل��ف��ن م��وج��ود 
ع��ن��ده��ا �أي�������س���اً، م���ن خ��ال 
�لتاأليف  جمايل  يف  جتاربها 
و�لإنتاج، عن طريق �رصكتها 
بالتايل  �ململكة”،  “بنت 
�أنها  ب�سدق  زينب  ت�سعر 
ع��ط��ائ��ه��ا  ق��م��ة  ف��ن��ان��ة يف 
وتاألقها، وموؤخر� �علنت عن 
خ��ال  م��ن  للفن  ع��ودت��ه��ا 
مك�سب  وه���ذ�  �ل��ت��األ��ي��ف 
ك��ب��ري ل��ل��ف��ن �خل��ل��ي��ج��ي 
ك��ك��ل، ف��ه��ي �إن�����س��ان��ة 
جميلة وفنانة متيزت 
�أن  و����س��ت��ط��اع��ت 
لنف�سها  ت�سنع 

��سما كبري�.

“من ظهور اإلسالم إلى الرسالة” ... 9 أفالم تناولت “الهجرة”
�حتفلن���ا بال�سن���ة �لهجرية �جلدي���دة 1439، 
ونعر�س بهذه �ملنا�سبة �أعمال �سينمائية، حمفورة 
يف وجد�ن �لعرب وتتعلق باحلدث �لعظيم، منها:

“ظهور اإلسالم”
يف ع���ام 1951، مت ط���رح �لفيل���م ع���ن ق�سة 
عميد �لأدب �لعربي طه ح�سني، حتمل ��سم �لوعد 
�حل���ق، وحقق جناًحا كبرًي�، دفع �ملنتجني لاإقد�م 

على �إنتاج هذه �لنوعية من �لأفام.
وتدور �أحد�ثه حول ظهور �لإ�سام يف �جلزيرة 
�لعربية، بطولة �أحمد مظهر، �سعد �أرد�س، توفيق 
�لدق���ن عماد حمدي، ����رص�ج منري، كم���ال يا�سني، 

وعبا�س فار�س، ومن �إخر�ج �إبر�هيم عز �لدين.

“انتصار االسالم”
يف نف����س �لع���ام مت �إنت���اج �نت�س���ار �لإ�سام، 
وتدور �أحد�ثه حول �ساب كان يعي�س يف �جلاهلية، 
حت���ى دخ���ل يف �لإ�سام، ويقع يف ح���ب فتاة �أ�رصها 
�سديق ل���ه، رف�س دعوت���ه للدخ���ول يف �لإ�سام، 
وتتو�ل���ى �لأحد�ث حتى ينت�رص �لدين �لإ�سامي يف 

�سبه �جلزيرة �لعربية.
�لفيل���م بطولة ماجدة، فري���د �سوقي، حم�سن 
�رصح���ان، هن���د ر�ستم، وم���ن تاأليف و�إخ���ر�ج �أحمد 

�لطوخي.

“بالل مؤذن الرسول”
مت عر����س �لفيلم ع���ام 1953، ويحكي ق�سة 
�ساب �أذ�قه �سيده �لعذ�ب لكنه �أ�رص على �إ�سامه، 
حت���ى مت �إنق���اذه، وهاجر �إل���ى �ملدين���ة، و�ختاره 

�لر�سول ليكون هو �ملوؤذن.

“خالد بن الوليد”
عر����س فيل���م خالد ب���ن �لوليد ع���ام 1958، 
ور�س���د ق�سة حي���اة �ل�سحاب���ي خالد ب���ن �لوليد 
و�ل���ذي لق���ب بع���د دخ���ول �?�س���ام ب�سي���ف �هلل 
�مل�سل���ول، كما يتطرق ملرحل���ة قتاله للفر�س ثم 

للروم وهزميتهم يف �لريموك ودم�سق وحم�س.

“هجرة الرسول”

�سه���د ع���ام 1964 �نت���اج �لفيلم ع���ن كتاب 
للموؤل���ف ح�سني حلمى �ملهند�س، وت���دور �أحد�ثة 
حول حي���اة �لعرب يف مكة يف �لع�رص �جلاهلي حيث 
عا�س���ت �جلزي���رة �لعربي���ة ف���ى فو�س���ى ووثنية 
وكان���ت �س���ارة تعم���ل ر�ق�س���ة وو�لده���ا عربيد 
عندم���ا كان وجه���اء قري����س وعل���ى ر�أ�سه���م �أبى 
�حلكم ي�سهرون عندهم���ا وكانت م�سدر �أمو�لهما 
م���ن �لزو�ر و�حلجاج �لوثنيني مم���ن ياأتون �لكعبة 
لتقدي����س �لآله���ة كان بي���ع �لرقي���ق منت����رًص� فى 
�أ�س���و�ق قري�س حيث تاأتى بهم �لقو�فل من جميع 
�لأنح���اء وكان من �سمن �لرقيق فتاة تدعى حبيبة 
وعب���د يدع���ى فار�س يهج���م �لعبد عل���ى �حلار�س 
عندم���ا وجده ي����رصب حبيبة ليجربه���ا على �ل�رص�ع 

بخطو�تها.

“من عظماء اإلسالم” 
ف���ى ع���ام 1970 عر����س فيلم “م���ن عظماء 
�ل�س���ام”، �ل���ذى يتن���اول ق�س���ة حي���اة �خللف���اء 
�لر��سدي���ن �لأربع���ة ر�س���ي �هلل عنه���م، �أب���و بكر 
�ل�سدي���ق، عم���ر بن �خلط���اب، عثمان ب���ن عفان، 

وعل���ي بن �أب���ي طالب، و�س���كل �ملجتم���ع حينها، 
و�لأح���د�ث و�ل�سخ�سي���ات �لت���ي �أث���رت يف تاريخ 
�?�سام، بطولة نادية ر�ساد وح�سن عابدين و�أنور 
�إ�سماعي���ل، ومن تاأليف ظاف���ر �ل�سابوين، و�خر�ج 

نيازى م�سطفى.

“فجر اإلسالم” 
�نتج���ت �ل�سينم���ا �مل�رصية 

وتر�س���د  �ل�س���ام”  “فج���ر 
ق�ست���ة ما كان علي���ه �لنا�س 
�نح���ال  م���ن  �جلاهلي���ة  يف 
و�سيط���رة للخر�ف���ات، �إلى 
�لإ�سامي  �لدي���ن  �أن ظهر 
يف مكة، وكان من بني من 
�آم���ن به �ب���ن �سيخ قبيلة 
من �لقبائل �لو�قعة بني 
و�لذي  و�ملدين���ة،  مكة 
بدوره ر�ح يدعو قبيلته 

�إل���ى �لدين �جلدي���د. حينها ن�سب 
�رص�ع ب���ني �جليلني �جلديد و�لقدمي، جيل يتطلع 

للنهو�س باحلق وجيل يتم�سك بالباطل.

“الشيماء”
�أنت���ج �لفيل���م ع���ام 1972 وه���و ع���ن كتاب 
�ل�سيماء، وتدور �أحد�ثه حول �ل�سيماء �أخت �لر�سول 
عليه �ل�ساة و�ل�سام يف �لر�ساعة، تعي�س يف بنى 
�سعد بني �أمها حليمة �ل�سعدية و�أبيها �حلارث بن 

عبد�لعزي���ز، و�سقيقها عب���د�هلل، �أ�رصة 
تع���رتف للنب���ى باخلري و�لربك���ة �لتى 
حلت عل���ى ديارهم منذ جاءهم ر�سيًعا، 

�إل بيجاد زوج �ل�سيماء �لعنيد يكره حممًد�.

“الرسالة” 
فى ع���ام 1976 مت �إنتاج �لفيل���م �لذى تبد�أ 
�أحد�ث���ه يف مكة حيث ينزل �لوحي على حممد )�س 

( بالر�سال���ة ويرف����س �س���ادة مكة ما يدع���و� �إليه 
حتى �إذ� عرفو� �سخ�ًسا �تبعه عذبوه لكي يرتد عن 
دينه، فعذبو� بال وعمار مع و�لديه �سمية ويا�رص.

“�لر�سال���ة” بطول���ة عب���د �هلل غي���ث ومن���ى 
و��سف وحمدى غيث و�أحمد مرعى وح�سن �جلندى 
و�سن���اء جميل وحمم���د �لعربي وعل���ى �أحمد �سامل، 

ومن �خر�ج م�سطفى �لعقاد.

    BUZZ      
أحداث

تتلق���ى عر�س���اً مغري���اً ق���د يو�سل���ك �إلى 
حتقيق ما كنت تطمح �إليه د�ئماً

تعي����س �أجو�ء �ساخب���ة يف عاقتك بال�رصيك، 
فتلتب�س عليك بع�س �لأمور 

حاول ��ستع���ادة معنوياتك وعد �إلى حياتك 
�ليومية �ملعتادة 

ق���د تك���ون مت�سايق���اً بع����س �ل�س���يء من 
�لتعليمات �لغذ�ئية 

��ستف���د م���ن �لنف���ر�ج لتو�سي���ح �أفكارك 
وتعزيز ثقة �لآخرين بك

تعرف هذ� �ليوم كيف ت�ستفيد من �لفر�س 
�ملتاحة �أمامك 

تلتق���ي �سخ�ساً يثري �إعجابك ولكنك ترتدد 
يف �لتحدث �إليه باأمور

اإرتباط عاطفي بداأت تلوح بوادره يف 
�لأفق فا�ستعد ل�ستقباله 

ينتاب���ك �إرهاق غ���ري طبيع���ي، وت�سعر �أنك 
عاجز عن القيام باأي ن�شاط 

�بتع���د عن �لزماء �لذي���ن يثريون �ل�سكوك 
و�حذر ح�سد �أحدهم 

قد ته���ّب عا�سفة يف جمال عملك مع بع�س 
�لزماء �أو �لإد�رة

تعي����س مع �حلبيب حياة جميل���ة وحتّفزكما 
على تبادل �لآر�ء و�لأحاديث 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

�لبحرين����ي عادل  �لفن����ان  ك�س����ف 
حممود ع����ن كو�لي�����س �أح����دث �أعماله 
�لغنائي����ة “�أم�����س �نتهين����ا”، و�ل����ذي 

ي�ستعد لطرحه يف �لفرتة �ملقبلة. 
“حمم����ود” ع����رب ح�ساب����ه  وكت����ب 
�ل�سخ�س����ي على موق����ع “�ن�ستغر�م”: 
“بعد �أيام قليلة �إن �ساء �هلل ر�ح ينزل 
عملي �جلدي����د بعنو�ن �أم�����س �نتهينا 
�للي �أتعاون فيه لأول مره مع �ل�ساعرة 
�لكويتية ب�ساي����ر �ل�سيباين و�ساأت�رصف 

�أن �أك����ون �أول فنان يغني من كلماتها 
و�لعمل من ديو�ن كون�رصتو غياب”.

و�أ�ساف: “و�أي�سا �ت�رصف �أن يكون 
تعاوين مع �ملوزع �لبحريني �ل�سديق 
�أول عم����ل عاطف����ي  ع����ارف عام����ر يف 
و�إن �س����اء �هلل ر�ح يك����ون ه����ذ� �لعمل 
ي�سف����ي ذ�ئقة �مل�ستمعني و�أمتنى �أن 
ينال عل����ى �إعجابك����م”. و�أغنية “�أم�س 
�نتهين����ا”، كلم����ات ب�ساي����ر �ل�سيباين، 

و�أحلاين وتوزيع عارف عامر.
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�أك���د �لنائ���ب �لأول لرئي����س �ملجل����س �لأعل���ى 
لل�سباب و�لريا�سة رئي����س �لحتاد �لبحريني لألعاب 
�لق���وى �لرئي�س �لفخري لاحت���اد �لبحريني لريا�سة 
�ملعاق���ني �سمو �ل�سي���خ خالد بن حم���د �آل خليفة �أن 
�جله���ات �لإعامي���ة و�ل����رصكاء �لإعامي���ني �سيكونو� 
�أح���د �لأعمدة �لأ�سا�سية لنج���اح مهرجان جائزة �سموه  
للم�رصح �ل�سباب���ي لاأندية �لوطنية و�ملر�كز �ل�سبابية 

و�ملعاقني يف ن�سخته �لثالثة.
و�سيقام �ملهرجان خال �لفرتة 4 �أكتوبر �ملقبل 
وحت���ى 21 من ذ�ت �ل�سهر على م����رصح �لنهام مبركز 
�ملحرق �ل�سبابي �لنموذجي يف �لب�سيتني، حتت رعاية 
كرمية من قبل �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س �لأعلى 
لل�سباب و�لريا�سة رئي����س �لحتاد �لبحريني لألعاب 
�لقوى �لرئي�س �لفخري لاحتاد �لبحريني للمعاقني، 
وذل���ك بتنظيم من وز�رة �س���وؤون �ل�سباب و�لريا�سة 
بالتعاون مع �ملكتب �لإعامي ل�سمو �ل�سيخ خالد بن 
حمد �آل خليفة حتت �سعار لنغر�س ب�سمة وياأتي �إقامة 
�ملهرجان �سمن �إحدى �ملبادر�ت �لكرمية ل�سموه يف 
دعم �ل�سباب يف �ملجال �لثقايف و�لإن�ساين، و�سيكون 
حفل �لفتتاح يوم �لر�بع من �أكتوبر و�سيكون هنالك 
12 عر�ساً ر�سمي���اً يف �ملهرجان من �أ�سل 32 فريقاً 
تقدم���و� للت�سفيات و3 عرو�س على �لهام�س. وقال 
�سموه �إن �لتغطية �لإعامية يف �لن�سختني �ل�سابقتني 
كان���ت حمل تقدير و�إعجاب �جلميع ملا لعبته من دور 
مه���م وبارز يف و�سول �مل�رصح �إلى �لأهد�ف �لتي وجد 
م���ن �أجله���ا يف دعم �حلركت���ني �ل�سبابي���ة و�لثقافية 
�لبحريني���ة وتدعيمه���ا باملو�ه���ب �لفني���ة �مل�رصحية 
���ا مع �مل�سارك���ة �لو��سع���ة يف �أول  �ل�ساب���ة، خ�سو�سً
ن�سختني. و�أ�ساد �سمو �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة 
كذل���ك بالتغطي���ة �ملميزة م���ن جان���ب وز�رة �سئون 
�لعام  بر��سة �سعادة �ل�سيد علي بن حممد �لرميحي 

�لتي تابعت مهرجان �سموه للم�رصح �ل�سبابي، وغطت 
تفا�سيله عرب تغطية مكثفة و�سملت جميع �لأطر�ف.

و�أعرب �سم���وه عن بالغ تقديره لل���دور �ملتميز 
�ل���ذي قام���ت به �ل�سح���ف �ملحلي���ة وكاف���ة و�سائل 
�لإعام يف تغطية خمتلف فعالي���ات �مل�رصح �ل�سبابي 
�لذي �سارك فيها نخبة من �سباب �لبحرين، بالإ�سافة 
�إلى فئة �ملعاقني، م�سري� �سموه �إلى �أهمية مو��سلة 
و�سائل �لإع���ام لدورها �لب���ارز يف �لتغطية و�إي�سال 
�لنبيل���ة و�لثقافي���ة و�لفني���ة �ملختلف���ة  �لر�سائ���ل 
للمجتمع عرب �لتجمع �ل�سبابي �لكبري �لذي ي�سم نخبة 

من �لفنانني �ل�سبان.
وق���ال �سم���وه �إن �لإع���ام كان وم���ا ز�ل �رصي���ًكا 
�أ�سا�سًي���ا يف �لنجاحات �لكب���رية �لتي حققها مهرجان 
�مل����رصح يف ن�سخت���ه �ل�سابقت���ني، وذل���ك م���ن خ���ال 
�لتغطي���ة �ل�سامل���ة للفعالي���ات وط���رح �لعدي���د من 

النقاط التي �شاهمت يف تطويره.
وقال �سموه �إن تغطية و�سائل �لإعام �ملختلفة 
ملهرج���ان جاء ��ستم���ر�ًر� للنهج �لذي تق���وم يف �إبر�ز 
كاف���ة �لفعاليات �لتي تندرج حت���ت مظلة مبادر�تنا 
�لهادف���ة لدعم �ل�سباب. م���ن جهة �أخ���رى، �أكد �سمو 
�ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة �أن �لعديد من �جلهات 
�لر�عية و�لد�عم���ة و�مل�ساندة كانت �سببا يف جناحات 

�ملهرج���ان بن�سختي���ه �ملا�سيتني، موؤك���د� �سموه �أن 
تو�ج���د �جلهات �مل�ساندة �ملختلفة �سي�سهم با �سك 

يف توفري �أ�سباب �لنجاح للن�سخة �لثالثة.
و�أكد �سموه �أن �لتوجيه لإبر�ز فعاليات مهرجان 
�مل����رصح �إعاميا ياأت���ي يف ظل �إميانن���ا �لكبري باأهمية 
مو��سل���ة وتكثي���ف �لدعم للقطاع �لفن���ي �لذي بات 
ي�سه���د م�ساركة و��سعة من قب���ل �ل�سباب �لبحريني، 
م�س���رًي� �سم���وه �إل���ى �أهمي���ة �لتهيئة بال�س���كل �لذي 
ي�سمن ��ستمر�ر جناحات �ملهرجان يف ن�سخته �لثالثة.

أماني أمينة
 ي�ستع���د مرك���ز �سب���اب مدينة حم���د �لنموذجي 
لتقدمي م�رصحية )�أماين �أمينة( يف مهرجان جائزة خالد 
ب���ن حمد للم�رصح �ل�سبابي لاأندي���ة �لوطنية و�ملر�كز 

�ل�سبابية و�ملعاقني يف ن�سخته �لثالثة.
ويتك���ون طاق���م عمل م�رصحي���ة �أم���اين �أمينة من 
بطولة نخبة م���ن �ل�سباب:�لب�سام علي، زكريا �ل�سيخ، 
عب���د�هلل �لدرزي، م���رمي ح�سن، �رصيف���ة طالب، ح�سن 
عجاج���ي، عبد�هلل �حلمر وتركي �ل���ذو�دي، ومب�ساركة 
�ل�سعي���د،  �سع���ود  قا�س���م،  �ملمثلني:عبد�لعزي���ز 
حممد خليف���ة، نا�رص �لعمريي، ر��س���د �لعمريي، علي 
�أ�سام���ة، ح�س���ن عل���ي وعبد�لرحم���ن �ل���ذو�دي، �أزياء 
�سي���د،  �إ�ساءة:ف���و�ز  �رصي���ف،  وديكور:عبد�لعزي���ز 

مو�سيقى:فهد �سيار ومكياج:�سارة �ل�سايجي.
وقال �ملخ���رج عبد�هلل �لدرزي �إن���ه يوجه �ل�سكر 
و�لتقدير ل�سم���و �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة على 
ه���ذه �ملب���ادرة �لطيب���ة باعتب���اره متنف�س���ا لل�سباب 
�لفن���ان و�ملب���دع ع���رب خو����س �لتج���ارب �مل�رصحي���ة 
باأنو�عه���ا. و�أ�س���اد �ل���درزي بتنظي���م وز�رة �س���وؤون 
�ل�سب���اب و�لريا�س���ة للمهرج���ان، موؤكد� �أن���ه �أنع�س 

�حلركة �مل�رصحية. 

 اإعداد حمرر م�سافات

 متابعة طارق البحار

يُفتتح 4 أكتوبر بمشاركة 12 فريقًا ... خالد بن حمد: 

اإلعالم داعم رئيس لنجاح “المسرح الشبابي”

• عبد�هلل �لدرزي	
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نحو ن�صف حالت �لإجها�ض يف �لعامل غري �آمنة
قال خرباء يف جمال ال�صحة اأم�س اخلمي�س اإن نحو 25 مليون حالة اإجها�س من 56 مليون حالة يقدر 
اأنها جترى على م�صتوى العامل �صنويا تتم ب�صكل غري اآمن واإن الن�صاء يف الدول الفقرية يواجهن خماطر 
اأك���رب ب�صب���ب قرار الوليات املتح���دة خف�س التمويل لربام���ج تنظيم الأ�رشة يف اخل���ارج. ووفقا لتقرير 
ن�رشت���ه منظم���ة ال�صحة العاملية ومعه���د جومتاكر فقد كانت هناك 25 مليون عملي���ة اإجها�س غري اآمنة 
عل���ى م�صتوى العامل كل عام بني 2010 و2014. وجرى نحو 97 % من هذه احلالت يف اأفريقيا واآ�صيا 
واأم���ريكا الالتينية. وقالت بي���ال جاناترا وهي طبيبة تعمل يف اإدارة ال�صح���ة والأبحاث الإجنابية مبنظمة 
ال�صح���ة “نحو ن�صف حالت الإجها����س يف العامل غري اآمنة. وهذا اأمر مفاج���ئ لأن الإجها�س الآمن عملية 
ب�صيط���ة من الناحي���ة العلمية”. وقالت الدكت���ورة جيلدا �صيدج كبرية الباحث���ني يف معهد جومتاكر من 
نيويورك اإن نحو 88 % من عمليات الإجها�س حتدث يف الدول النامية ب�صبب نق�س و�صائل منع احلمل 

يف العادة.

دع��وة للحو�ر يف �لفاتي��كان بعد ق�صية 
�ل�صبع” للبابا “�لبدع 

در��صة: “عنف وبلطجة”عاملية �صد �لأطفال
ك�صفت درا�صة حديث���ة اأن 3 من كل 4 اأطفال يف 
جميع اأنحاء العامل يتعر�صون للعنف يف كل عام، وذلك 

يف البلدان الغنية والفقرية على ال�صواء.
واأك���دت الدرا�ص���ة ال�صادرة موؤخرا ع���ن موؤ�ص�صة 
“تع���رف عل���ى العن���ف يف الطفولة”، الت���ي تتخذ من 
نيوي���ورك مق���را له���ا، اأن العن���ف يف مرحل���ة الطفولة 
مرتب���ط بالعن���ف �ص���د امل���راأة. وقال���ت اإن الأطف���ال 
الذين ي�صهدون اإ�صاءة معامل���ة اأمهاتهم، من املرجح 

اأن ي�صبح���وا �صحاي���ا، اأو مرتكبني لعت���داءات عندما 
يك���ربون، وفق ما ذكرت الدرا�صة التي ن�رشت نتائجها 
يف 26 �صبتمرب اجلاري. ووجدت الدرا�صة، التي حملت 
عن���وان “اأوقفوا العنف يف مرحلة الطفولة”، اأن العنف 
يف مرحلة الطفولة يكاد يك���ون عامليا، مما يوؤثر على 
1.7 ملي���ار طف���ل على م���دار العام الواح���د. وتطرق 
الدرا�صة اإلى �صنوف العنف التي يتعر�س له الأطفال، 
وم���ن بينه���ا البلطج���ة والع���راك وال����رشب والعتداء 

اجلن�صي والعقاب البدين يف املنزل واملدر�صة والعنف 
اجلن�ص���ي. ورك���ز الباحثون عل���ى العن���ف القائم بني 
اجلاين والطفل، ومل ت�صمل العنف الناجم عن احلروب 
اأو غريها من الأحداث. وقد ا�صتغرق الدرا�صة اأكرث من 
3 �صنوات لتوثيق حجم العنف الذي يعاين منه ماليني 
الأطفال يف العامل. وقالت رميا �صوبرامانيان، املديرة 
التنفيذية ملوؤ�ص�صة “تعرف على العنف يف الطفولة”، 
اإن الأطف���ال يتعر�ص���ون لعقوب���ات عاطفية وج�صدية 

من���ذ �صنتني من العم���ر. واأ�صاف���ت اأن العنف �صلوك 
متج���ذر يف ثقاف���ات ع���دة، اإذ اإن ال�رشب عل���ى �صبيل 
املثال يعترب يف بع����س املجتمعات �صكال من اأ�صكال 
�الن�سب���اط. و�أ�سارت �لدر��سة �إلى �أن 8 % من اإجمايل 
الن���اجت املحلى العامل���ي تنفق كل عام عل���ى اإ�صالح 
الأ����رشار الناجم���ة عن العن���ف �صد الأطف���ال، ويتعلق 
معظمها مب�صاكل �صح���ة وبدنية وعقلية وا�صطرابات 

نف�صية.

ي�ص��رد  جب��ل  هدي��ر 
122 �ألفا باإندوني�صيا
اأعلن����ت وكال����ة اإدارة الك����وارث يف 
اإندوني�صي����ا وم�صوؤولني حمليني، اأم�س 
اخلمي�س، اأن اأكرث من 122 األف �صخ�س 
ف����روا يف الأي����ام الأخرية م����ن منازلهم 
ق����رب بركان جبل اأغونغ يف جزيرة بايل 

ال�صياحية، حت�صبا من ثورانه.
ويف اأغ�صط�����س، ب����داأ ي�صم����ع، لأول 
م����رة منذ ن�صف قرن، هدير جبل اأغونغ 
ال����ذي يبل����غ ارتفاعه اأكرث م����ن 3000 
مرت ويبعد 75 كل����م من منتجعي كوتا 
و�صيميني����اك ال�صياحي����ني، م����ا ين����ذر 

بثورانه للمرة الأولى منذ 1963.
الإندوني�صية  ال�صلط����ات  واأعلن����ت 
يف 22 �صبتمرب اأعل����ى درجات التحذير 
من احتمال ث����وران الربكان بعد تزايد 
الهت����زازات الأر�صي����ة، كم����ا ن�صح����ت 
ال�صكان بالبقاء على م�صافة ل تقل عن 

ت�صعة كلم من فوهته.
و��ستمر �لن�س����اط �لزلز�يل قويا يف 
اجلبل اخلمي�س املا�صي مع 125 هزة، 
�صجلت ب����ني منت�صف الليل ومنت�صف 
النه����ار. ويعود اآخر ثوران لربكان جبل 
اأغون����غ اإل����ى 1963، ح����ني انبعث منه 
رماد و�صل اإلى جاكرتا التي تبعد عنه 
األف كلم. وخلف ثوران الربكان حينها 

عدة مرات نحو 1600 قتيل.

�ل�صماء متطر
�أ�صماكا باملك�صيك

ذك����ر م�صوؤول����و الدف����اع املدين يف 
�صمال �رشقي املك�صيك اأن مطرا خفيفا 
هطل يف البالد وكان م�صحوبا باأ�صماك 

�صغرية ت�صقط من ال�صماء.
وج����اء يف بي����ان مقت�ص����ب للدفاع 
اأن  تاماوليبا�����س  ولي����ة  يف  امل����دين 
الأمطار يوم الثالثاء يف مدينة تامبيكو 

ال�صاحلية ا�صتملت على اأ�صماك.
وتظه����ر ال�ص����ور التي ن�����رشت على 
�صفح����ة الوكالة على موق����ع في�صبوك 
اأربع �صمكات �صغرية يف كي�س واأخرى 

على ر�صيف.
الكونغر�����س  ملكتب����ة  ووفق����ا 
الأمريكي����ة، فاإن هذا الأم����ر ظاهرة مت 

الإبالغ عنها منذ الع�صور القدمية.
ويعتقد العلماء اأن الأعا�صري فوق 
املي����اه ميك����ن اأن تك����ون م�صوؤولة عن 
�صح����ب الأ�صماك اإلى الهواء، حيث يتم 

حملها ثم ت�صقط على الأر�س.
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خلل تقني يت�صبب بتكد�ض مطار�ت دولية
ت�صب���ب خلل تقني وقع لب�صع دقائق، �صباح اأم�س اخلمي����س، بازدحام �صديد يف مطارات بعدد من 
الدول، بعد اأن ف�صل العاملون يف �رشكات طريان بت�صجيل الركاب )Check-in(. وت�صبب اخللل الذي 
وق���ع يف نظ���ام ت�صجيل ال���ركاب “اأماديو�س األتيا”، ال���ذي ت�صتخدمه العديد من ����رشكات الطريان حول 
الع���امل، اإلى تكد����س امل�صافرين يف طوابري طويل���ة، وتاأخري اإقالع رحالت. ومن املط���ارات التي تاأثرت 
بذل���ك العط���ل، هيرثو وغاتوي���ك يف لندن، و�صارل ديغ���ول يف باري�س، ووا�صنطن دي �ص���ي، وبالتيمور 
وميلب���ورن و�صانغي يف �صنغاف���ورة، وجوهان�صبريغ وزيورخ. وقد ا�صتعلت مواق���ع التوا�صل الجتماعي 

ب�صور ومقاطع فيديو للطوابري الطويلة يف املطارات، وبتعليقات الركاب الذين انتابهم الغ�صب.

بع���د اجلدل الوا�صع الذي اأحدثت���ه “البدع ال�صبع” التي اتهم البابا فران�صي�س بن�رشها، دعا 
اأمني �رش دولة حا�رشة الفاتيكان الكاردينال بيرتو بارولني اإلى مزيد من احلوار داخل الكني�صة 
الروماني���ة الكاثوليكية. وكانت جمموعة �صغرية من املحافظني اتهمت البابا فران�صي�س بن�رش 

الهرطقة )اإحداث بدعة يف الدين( بانفتاحه على الطالق والزواج املدين للكاثوليك.       
وح�صب اأ�صوت�صيدبر�س، قال الكاردينال بيرتو بارولني اأم�س اخلمي�س، اإن اأولئك الذين ل 
يتفقون مع البابا يتمتعون بحرية التعبري عن اأنف�صهم، م�صيفا “ولكن يف هذه الأمور يجب اأن 
يك���ون هناك تعقل واإيجاد ل�صبل فهم الآخر”. وتعترب تعليقات بارولني اأول رد فعل من قبل 

الفاتيكان اإزاء التهامات الر�صمية التي ن�رشت عالنية نهاية الأ�صبوع املا�صي.       
وتته���م الوثيقة التي يطلق عليها “الت�صحيح البنوي”، والت���ي اأعدها ب�صعة ع�رشات من 
الأكادمييني ورجال الدين املحافظني، البابا فران�صي�س بن�رش �صبع بدع تتعلق بالزواج واحلياة 
الأخالقية والأ�رشار املقد�صة من خالل الإر�صاد الر�صويل لعام 2016 والذي يعرف با�صم “فرح 

احلب” وما تالها من “اأعمال وت�رشفات و�صهوات”.       
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�صبكات �لتو��صل 
�أكرب من �لدول

ارتف���ع عدد �صكان العامل اإلى اأك���رث من 7.5 مليارات ن�صمة، قراب���ة ن�صفهم ي�صتخدمون 
الإنرتنت، وربعهم تقريبا ي�صتخدم موقع في�صبوك للتوا�صل الجتماعي. ويبدو اأن العامل يتجه 
نح���و مزيد من التوا�صل الفرتا�صي، ويقرتب من بع�ص���ه اأكرث جراء ازدياد ا�صتخدام �صبكات 
التوا�ص���ل وتطبيقات الرتا�صل ب�صورة متزايدة. وارتفع عدد م�صتخدمي في�صبوك لي�صل اإلى 
اأك���رث م���ن 2.01 مليار م�صتخ���دم، ويف املركز الثاين من حيث ال�صتخدام ج���اء موقع يوتيوب، 
ويبل���غ عدد م�صتخدمي���ه قرابة 1.5 مليار م�صتخ���دم، وحل يف املركز الثال���ث تطبيق وات�صاب 
بواق���ع 1.3 ملي���ار م�صتخدم، ويليه مبا�رشة ع���دد م�صتخدمي تطبيق في�صب���وك ما�صنجر، حيث 
ت�صري اإح�صائيات اإلى اأن عددهم بلغ ملياري م�صتخدم، بينما ت�صري تقارير اإلى اأن العدد ي�صل 
اإل���ى 1.2 مليار م�صتخدم. باملقابل، يبلغ عدد �صكان ال�صني 1.39 مليار ن�صمة، ويقرتب عدد 
�ص���كان الهن���د من ال�صني وي�صل اإلى 1.34 مليار ن�صمة.  اأم���ا اأكرب دولة بعد ال�صني والهند، 
من حيث عدد ال�صكان، فهي الوليات املتحدة ويقدر عددهم بحوايل 326 مليون ن�صمة، ويف 

اأمريكا الالتينية يبلغ عدد �صكان اأكرب دول، وهي الربازيل، 211 مليون ن�صمة.

عار�ضة تقدم منوذجا للم�ضمم �لهندي ماني�ض �أرور� �ضمن عر�ض �أزياء 
ربيع و�ضيف 2018 يف �لعا�ضمة �لفرن�ضية باري�ض )رويرتز(

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

بائع ير�ض��م على �لقرع خالل مهرجان دورجا بوجا يف �أحد �أ�ض��و�ق مدينة ت�ض��يناي بالهند، حيث يعتقد �أن حتطيم �لقرع �ملر�ضومة عليه وجوه �ضيطانية يطرد 
�لأرو�ح �ل�ضريرة )�أ ف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س ح�صن بوجه 
عام ولكنه حار ن�صبيا 

يف النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد 
ثم تتحول اإلى �صمالية بوجه عام غدا 
وت�صل من 13 اإلى 18 عقدة احيانا .

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�صواحل، ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 38، وال�صغرى 28 درجة مئوية.
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