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ل�شفط  �شهريجا   35
جتمعات الأمطار

قال مدير �إد�رة م�ساريع و�سيانة �لطرق بوز�رة 
�الأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين 
�س���وقي منديل �إن هناك 35 �س���هريجا وم�س���خات 
موؤقتة ل�سفط جتمعات مياه �الأمطار جلميع �ملناطق. 
وك�سف منديل، يف ت�رصيح بامللتقى �ل�سهري ملجل�س 
�أمانة �لعا�س���مة، عن خطة كاملة حلل �مل�ساكل بعمل 

�سبكات �رصف رئي�سة وفرعية.

تعزيز العالقات مع رو�شيا يخدم ا�شتقرار العامل
وقع اتفاقيات اقت�سادية باملليارات مع مو�سكو... خادم احلرمني: 

�أم����س  �نطلق���ت،  وكاالت:   � مو�س���كو 
�خلمي�س، �أعمال �لقمة �ل�س���عودية �لرو�س���ية 
يف مو�س���كو بني خ���ادم �حلرم���ني �ل�رصيفني 
�مللك �س���لمان و�لرئي�س �لرو�سي فالدميري 
بوتني. وقال خادم �حلرمني “نتطلع لتعزيز 
�لعالق���ات م���ع رو�س���يا خلدم���ة �ال�س���تقر�ر 
و�أك���د �ملل���ك �س���لمان حر����س  �لعامل���ي”. 
�ململك���ة عل���ى تكثي���ف �جله���ود ملحارب���ة 
�لتط���رف و�الإرهاب وجتفي���ف منابع متويله. 
وطالب �مللك �س���لمان بتاأ�سي�س مركز �أممي 
ملحارب���ة �الإره���اب. كما �س���دد عل���ى �رصورة 
وق���ف تدخالت �إي���ر�ن يف �ل�س���وؤون �لد�خلية 

لدول �ملنطقة.
ووق���ع �لعاه���ل �ل�س���عودي �تفاقي���ات 

�قت�سادية مبليار�ت �لدوالر�ت.

 “اخلارجية”: تاأييد تام لل�شعودية لجتثاث الإرهاب
�ملنام���ة، دبي - بن���ا، �لعربية.نت: �أ�س���ادت 
و�حلثيث���ة  �جلب���ارة  باجله���ود  �لبحري���ن  مملك���ة 
�لتي تق���وم بها ق���و�ت �الأمن باململك���ة �لعربية 
املخطط���ات  اإحب���اط  يف  ال�ش���قيقة  ال�ش���عودية 
�الإجر�مية و�لت�سدي جلميع �لتنظيمات �الإرهابية 
وتوف���ري كل �س���بل �حلماي���ة و�الأم���ن للمو�طنني 
�مل�س���ا�س  يح���اول  م���ن  كل  وردع  و�ملقيم���ني 
باأم���ن �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية ومقدر�تها 
�أو �مل�س���ا�س بال�س���لم �الجتماعي فيها. و�سددت 
�ململكة على موقفها �لر��سخ �لذي يقف يف �سف 

و�حد م���ع �ململكة �لعربية �ل�س���عودية �ل�س���قيقة 
بقيادة خ���ادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك �س���لمان 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود، ودعمها لدورها �لريادي 
يف �حلف���اظ على �أمن و��س���تقر�ر �ملنطقة و�لعامل 
ككل، وتاأييده���ا �لت���ام مل�س���اعيها �ملتو��س���لة 
الجتث���اث ظاهرة �الإرهاب م���ن جذورها وردع كل 
من يدعمها وميولها. و�أعلنت رئا�س���ة �أمن �لدولة 
يف �ل�س���عودية يف بيان لها، �خلمي�س، عن تفكيك 

خلية �إرهابي���ة مرتبطة بتنظيم “د�ع�س” 
14يف �لريا�س يف عملية ��ستباقية.

 

يف نقل���ة نوعية، تنهي �ملادة �لر�بعة من قانون �إيجار 
�لعقار�ت رقم )27( ل�س���نة 2014 كاف���ة عقود �الإيجار�ت 
�خلا�سعة للقو�نني �ل�سابقة، بعد مرور 3 �سنو�ت من تاريخ 
�لعمل بهذ� �لقانون. ووفًقا للزمان فاإن �س���هر فرب�ير من 
�لعام �ملقب���ل هو �ملوعد �ملحدد لتطبيق �لقانون �جلديد 
و�إلغاء كافة �لعقود �الإيجارية. ووفًقا خلرب�ء �قت�س���اديني 
فاإن �لقانون �جلديد �سينظم �أكرث من 300 �ألف عقد �إيجار 
�سكني وجتاري و�سناعي يف خمتلف �أنحاء �ململكة، وين�س 
على �لتاأكيد بت�س���جيل كافة �لعقود �الإيجارية ويبلغ ثمن 
ت�س���جيل �لعقود 10 دنانري عن كل عق���د �أي ما يعادل 3 

ماليني دينار كاإجمايل ثمن ت�سجيل �لعقود.

ي�سملهم القانون اجلديد ... 3 ماليني دينار خلزينة الدولة من توثيقها األف   300

انتهاء جميع عقود الإيجارات العقارية فرباير 2018

• خرب�ء �قت�ساديون: �لقانون �جلديد �سينظم �أكرث من 300 �ألف عقد �إيجار   )�أر�سيفية(	

العقاري” “التنظيم  لإن�شاء  دينار  مليون   1.95

م�شتثمر و1000  نا�شئة...  �شركة   150 الأعمال”:  “قمة 

4 �شركات بحرينية �شمن قائمة “فورب�س” لـ “النا�شئة” 

فت���ح جمل����س �ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت 
�أم����س يف جل�س���ته �الأ�س���بوعية 15 مناق�س���ة، 
عام���ة وحمدودة، تابعة �إلى 12 جهة حكومية. 
و�أظه���رت �أح���دث بيانات ن����رصت على موقع 
�ملجل����س �أن �أب���رز �ملناق�س���ات تعود جلهاز 
�مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري، وتتعلق باإن�ساء 
موؤ�س�س���ة �لتنظي���م �لعقاري، تق���دم �إليها 6 
عطاء�ت، �أقلها بقيمة 1.95 مليون دينار، يف 

حني �أكربها بنحو 4.5 مليون دينار.
ونظ���ر �ملجل����س �أي�س���ا يف مناق�س���تني 
ل�رصك���ة طري�ن �خللي���ج، �أولهما لبي���ع و�إعادة 
 )A320( �أيربا����س  طائ���ر�ت   6 تاأج���ري 
�جلدي���دة تقدم �إليها 5 عطاء�ت دون �أن يتم 
�الإف�ساح عن قيمة �أي منها، و�لثانية لتوفري 
�س���وكوالته مكون���ة من )3 قطع( مل�س���افري 
�ل�سقر �لذهبي تقدم �إليها 3 عطاء�ت، �أقلها 
بقيمة 126 �ألف يورو “ما يعادل نحو 55.77 

�ألف دينار”.

        زينب العكري من �ساحية ال�سيف

�أك���د �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رصك���ة »تنمو« 
ح�س���ن حيدر �أن قمة م�س���تثمري ريادة �الأعمال 
متكن���ت خالل 5 �س���نو�ت م���ن �إ����رص�ك �أكرث من 
150 �رصكة نا�س���ئة، و�سمان �أكرث من 6 ماليني 
دوالر لتموي���ل �ل����رصكات �لنا�س���ئة، وم�س���اركة 

�أك���رث م���ن 1000 م�س���تثمر. و�أو�س���ح حيدر يف 
ت�رصيح���ات �أم�س على هام����س �نطالق فعاليات 
قمة م�ستثمري ريادة �الأعمال يف �ل�رصق �الأو�سط 
بن�س���ختها   2017 )مين���ا(  �إفريقي���ا  و�س���مال 
�ل�ساد�س���ة، �أن هذه �لن�س���خة جتمع �أكرث من 30 

م�رصوعا نا�س���ئا م���ن بينها 6 م�س���اريع 
نا�سئة من غزة و6 �أخرى من �لبحرين.

ت�س���ّدرت �الإم���ار�ت قائمة �ل���دول �لعربية 
بعدد �ل����رصكات �لنا�س���ئة �لتي حققت �أف�س���ل 
�لنجاح���ات يف قط���اع ري���ادة �الأعم���ال، بنحو 79 
�رصكة. وج���اءت �لبحري���ن بح�س���ب �لقائمة �لتي 
�أعدته���ا جمل���ة “فورب����س �ل����رصق �الأو�س���ط” يف 

�لرتتيب �ل�س���اد�س بامل�س���اركة مع فل�س���طني 
�س���جلت  فيم���ا  ����رصكات،   4 بو�ق���ع  و�ملغ���رب 
م����رص �لثانية عربي���ة ب� 20 �رصكة تاله���ا لبنان ب� 
17 �رصك���ة. وك�س���فت “فورب�س” ع���ن �ل�رصكات 
�لنا�س���ئة يف حفل �أقامته بدبي ح����رصه نخبة من 

�الأك���رث  �الأعم���ال  ورو�د  �مل�س���تثمرين 
�بتكار�ً يف �لعامل �لعربي.
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رئي�س “خارجية النواب” والأع�ساء قدموا عمال كبريا وم�سرفا... البلو�سي لـ “$”: 

ت�شريعات لكبح جماح زيادة الر�شوم وتن�شيط ال�شياحة
ق���ال �لنائب نبيل �لبلو�س���ي ل� “�لب���الد” �إن دور 
�النعقاد �لر�بع و�الأخري من عمر برملان 2014 �سي�سهد 
تق���دمي تعدي���الت ت�رصيعية تهدف لكب���ح جماح زيادة 
الر�ش���وم على املواطن���ن وا�ش���راط موافقة جمل�س 

�لنو�ب على �أي زيادة.
وتوقع �أن ي�س���هد �ل���دور �جلديد �ملق���رر �فتتاح 
�أبو�ب���ه ع����رص ي���وم �الأح���د �ملقب���ل مناق�س���ات تتعلق 
وتن�س���يط  �الجتماع���ي  بال�س���كن  ترتب���ط  بت�رصيع���ات 

�ل�سياحة، و�حلد من �رتفاع �لدَّين �لعام.
ويف مو�س���وع �آخ���ر، �أك���د �لبلو�س���ي عل���ى �رصورة 

�قت�سار متثيل �أع�ساء �ل�سلطة �لت�رصيعية بعدد 
5معقول بامل�ساركات �لربملانية �خلارجية.

• خادم �حلرمني مع �لرئي�س �لرو�سي يف مو�سكو	

من  م�سروع  اأف�سل  جائزة  “بتلكو” حت�سد 
”GEC“

والد “زهرة احلد”: مل اأعنف ابنتي... 
وزوجته: �سقطت من احلمام

النويدرات يتفوق على النجمة.. والبحرين 
ينت�سر لأول مرة

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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املنطقة دول  �ــســوؤون  يف  اإيـــران  تدخالت  وقــف  يجب 
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خالد بن حمد: امل�سرح من اأهم الفنون 
املوؤثرة يف جمتمعنا

مسافات البالد

23

را�سد الغائب

اأمل احلامد

املحرر االقت�سادي

علوي املو�سوي

مروة خمي�س

البحريــن تعــزي اأ�شـــرة ب�شيونــي
و��سنطن - بنا: قامت �سفارة مملكة �لبحرين 
لدى �لواليات �ملتحدة �ل�س���ديقة بتقدمي و�جب 
�لع���ز�ء �إلى �أ�رصة حممود ب�س���يوين �أحد �أبرز فقهاء 
�لقان���ون �ل���دويل وموؤ�س�س���ي �لقان���ون  �جلنائي 
�لدويل، و�ملحكمة �جلنائي���ة �لدولية �لذي و�فته 
�ملنية عن عمر ناهز 79 عاما بعد �رص�ع مع �ملر�س 
يف �س���يكاغو. وز�ر وف���د ر�س���مي م���ن �ل�س���فارة 
�لبحرينية لدى و��س���نطن �أ�رصة �لر�حل ب�س���يوين، 
د�عي���ا �ملولى عز وجل �أن يتغمده بو��س���ع رحمته 

و�أن ي�س���كنه ف�س���يح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه 
يف جمهوري���ة م����رص �لعربية �ل�س���قيقة و�لواليات 
�ملتح���دة �الأمريكية �ل�س���رب و�ل�س���لو�ن. و�أكدت 
�ل�س���فارة �أن �الأم���ة �لعربي���ة و�الإن�س���انية جمع���اء 
فقدت منوذج���ا فريد� وم�رصفا من فقهاء �لقانون 
�لدويل، و�لذي عمل �أ�س���تاذ� للقانون بجامعة دي 
ب���ول ب�س���يكاغو، ورئي�س���ا ملعهد قان���ون حقوق 
�الإن�س���ان �لدويل، و�س���غل �لعديد من �ملنا�س���ب 

2�حلقوقية �لدولية �ملرموقة.

اإرجاع حقوق م�شرتي وحدات “جفري فيوز”
�ملنام���ة - بن���ا: �أعلن���ت جلنة ت�س���وية 
�ملتع���رثة،  �لعقاري���ة  �لتطوي���ر  م�س���اريع 
�للجنة ذ�ت �ل�سفة �لق�س���ائية، عن �إرجاع 
حقوق م�س���رتي �لوحد�ت يف م�رصوع “جفري 
فيوز” ع���ن طريق بدء توزيع ح�س���يلة بيع 

�مل�رصوع.
وقال���ت �للجنة يف بيان له���ا �أم�س �إنها 
قررت توزيع ح�س���يلة بيع �مل�رصوع بعد �أن 
�أ�س���درت حمكمة �لتميي���ز قر�رها برف�س 

�لطلب �مل�س���تعجل بوقف توزيع ح�س���يلة 
بيع �مل�رصوع.

و�أ�س���اف: �س���وف يتم توزيع �حل�سيلة 
يف �ل�سهر �جلاري يف مقر �للجنة لدى وز�رة 
�لعدل و�ل�سوؤون �ال�سالمية و�الأوقاف. ومت 
�النتهاء من نقل ملكي���ة �مل�رصوع خالياً من 
�أي مديوني���ات ورهون �ل���ى �رصكة عقار�ت 
ر�م���ي �لتي ر�س���ا عليه���ا �لبي���ع يف �ملز�د 

8بقيمة 3.6 مليون دينار.

• نبيل �لبلو�سي	
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العاهل وويل العهد يهنئان حاكم كندا

نا�رص بن حمد يرتدي الزي ال�شي�شاين التقليدي

البحرين تدين التفجري الإرهابي يف بلو�ش�شتان 

ال�شيخ فواز يح�رص موؤمتر “املحافظني الربيطاين” 

اأمري مكة ي�شتعر�ض العالقات مع �شفرينا بالريا�ض

البحرين من اأف�شل جيو�ض العامل تدريبا وت�شليحا

دور كبري لنا�رص بن حمد يف مد ج�شور التوا�شل مع الدول

تابع التاأهب القتايل لقوة الدفاع... القائد العام:

اأ�شاد بنتائج زيارة �شموه اإلى جمهورية ال�شي�شان... ال�شاعاتي: 

الرف���اع - ق���وة الدفاع: قام القائ���د العام لقوة 
دفاع البحرين امل�ش���ر الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة اأم����س بزيارة ميدانية تفقدي���ة اإلى اإحدى 
وح���دات قوة دفاع البحرين، حيث كان يف ا�ش���تقباله 

قائد الوحدة وعدد من كبار ال�ضباط.
وخ���الل الزيارة، اأ�ش���ار القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحرين اإلى اأن جميع اأ�ش���لحة ووح���دات قوة الدفاع 
غ���دت ذات كف���اءة ومق���درة عاليت���ن يف املجاالت 
القتالية والإدارية كافة، م�ضيفاً اأن قوة الدفاع دائماً 
تتق���دم بخط���ى واثقة يف اإجن���از اأهدافها املن�ش���ودة 
بدقة وعلى اأكمل وجه، واأ�ض���بحت من اأف�ضل جيو�ش 
العامل املتقدمة تدريباً وت�ض���ليحاً؛ بف�ضل توجيهات 
عاهل البالد القائد االأعلى �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة.
كما ا�ش���تمع القائد العام اإل���ى اإيجاز عن مراحل 
التطوير والتقدم التي ت�شهدها الوحدة، واطلع على 

�ش���ر العمل الع�شكري واالإداري، وتابع مدى التاأهب 
القتايل واالإداري والفني واإجراءات العمل يف عدد من 
برامج الإع���داد والتدريب؛ للوق���وف على اجلهوزية 

القتالية واالإدارية يف الوحدة.
واأثن���ى القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين على 
اجلهود الطيبة التي يقوم بها منت�ش���بو هذه الوحدة 

ويقظته���م الدائم���ة وحر�ش���هم الكام���ل يف تاأدي���ة 
الواجبات واملهام املنوط���ة بهم على اأكمل وجه مما 
يوؤكد جهوزية رجال قوة دفاع البحرين كل يف موقعه 

للت�ضحية والذود عن ثرى الوطن.
ح�رض الزيارة املفت�ش العام اللواء الركن عبداهلل 

النعيمي. 

تراأ����س  الدف���اع:  ق���وة   - الرف���اع 
رئي����س هيئ���ة االأركان الفري���ق الرك���ن 
ذي���اب النعيم���ي اجتم���اع جلن���ة الدفاع 
واالأم���ن امل�ش���رتكة، يف القي���ادة العامة 
لقوة دف���اع البحرين اأم����س، حيث بحث 
بتطوي���ر  الكفيل���ة  ال�ش���بل  االجتم���اع 
التع���اون والتن�ش���يق امل�ش���رتك، ب���ن 
االأجهزة الع�شكرية واالأمنية يف اململكة، 
مب���ا ي�ش���هم يف تر�ش���يخ دعائ���م االأم���ن 

واال�شتقرار.
ح����رض الجتم���اع رئي�ش الأم���ن العام 

اأركان  الل���واء ط���ارق احل�ش���ن، ومدي���ر 
احلر����س الوطن���ي اللواء الركن ال�ش���يخ 
عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة، وم�شاعد 

رئي�س هيئ���ة االأركان للعملي���ات اللواء 
الركن غامن الف�ض���الة، وع���دد من كبار 
ال�ضباط وامل�ضوؤولني باجلهات املعنية.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: اأقي���م بق���وة دف���اع 
البحرين اأم�س حفل انتهاء فرتة االإعداد والتدريب 
الع�ش���كري ملجموع���ة املتدربن من وح���دة القوة 
االحتياطي���ة امللكية، يف اإحدى وح���دات قوة دفاع 

البحرين. وبداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، 
بعدها األقيت كلمة ترحيبية بهذه املنا�ض���بة، ُقدم 
من خاللها �رشح موجز عن اأهم الربامج ومراحل �شر 
التدريب���ات النظري���ة والتطبيق���ات العملية التي 

ا�ض���تملت عليها فرتة الإعداد والتدريب. ويف ختام 
احلفل ج���رى توزيع ال�ش���هادات عل���ى املتدربن، 
واجلوائز التقديرية على املتفوقني، وح�رض احلفل 

عدد من �ضباط قوة دفاع البحرين.

وا�ضنطن - بنا: قامت �ضفارة مملكة البحرين 
ل���دى الواليات املتحدة ال�ش���ديقة بتقدمي واجب 
الع���زاء اإلى اأ�رشة حممود ب�ش���يوين اأح���د اأبرز فقهاء 
القان���ون ال���دويل وموؤ�ش�ش���ي القان���ون  اجلنائ���ي 
ال���دويل، واملحكمة اجلنائية الدولي���ة الذي وافته 
املني���ة ع���ن عم���ر يناه���ز 79 عام���ا بعد ����رشاع مع 

املر�ش يف �ضيكاغو.
وزار وفد ر�ش���مي من ال�شفارة البحرينية لدى 
وا�ش���نطن اأ�رشة الراحل ب�ش���يوين، داعيا املولى عز 
وجل اأن يتغمده بوا�ش���ع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح 

جنات���ه واأن يله���م اأهل���ه وذوي���ه يف جمهورية م�رش 
العربية ال�ش���قيقة والواليات املتح���دة االأمركية 

ال�شرب وال�شلوان.
واأكدت ال�ش���فارة اأن االأمة العربية واالإن�شانية 
جمع���اء فقدت منوذج���ا فريدا وم�رشف���ا من فقهاء 
القان���ون ال���دويل، والذي عم���ل اأ�ش���تاذا للقانون 
بجامعة دي بول ب�ش���يكاغو، ورئي�شا ملعهد قانون 
حقوق االإن�ش���ان الدويل، ومعهد �شراكوزا للعلوم 
اجلنائي���ة، واجلمعي���ة الدولية للقان���ون اجلنائي، 
و�ش���غل العديد من املنا�ش���ب احلقوقية الدولية 

املرموقة.
الفقي���د،  مناق���ب  ال�ش���فارة  وا�ش���تذكرت 
وال���ذي تراأ�س باأمانة وم�ش���وؤولية اللجنة البحرينية 
امل�ش���تقلة لتق�ش���ي احلقائق التي �شكلها عاهل 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة يف الع���ام 2011، واأك���د يف زيارته االأخرة 
اإلى املنامة يف ماي���و 2016 اأن احلكومة البحرينية 
جت���اوزت اأحداث الع���ام 2011 من خ���الل منظومة 
متكامل���ة من االإ�ش���الحات واالإج���راءات الفاعلة يف 

ظل امل�رشوع االإ�شالحي املتوا�شل جلاللة امللك.

اأ�ش���اد �ش���فر البحرين ل���دى رو�ش���يا االحتادية 
اأحم���د ال�ش���اعاتي بالنتائ���ج االإيجابية لزي���ارة ممثل 
جالل���ة املل���ك لالأعم���ال اخلرية و�ش���وؤون ال�ش���باب 
رئي����ش املجل�ش الأعلى لل�ض���باب والريا�ض���ة رئي�ش 
اللجنة االأوملبية البحرينية �شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد 
اآل خليف���ة اإلى جمهورية ال�شي�ش���ان والتقاء �ش���موه 
مع رئي�ش جمهورية ال�ضي�ض���ان ال�ض���ديقة رم�ض���ان 
قادي���روف. واأكد ال�ش���اعاتي اأن الرتح���اب واالهتمام 
الذي حظي به �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش ب���ن حمد من قبل 
رئي����س جمهوري���ة ال�شي�ش���ان وكبار امل�ش���وؤولن يف 
اجلمهوري���ة وال�ش���عب ال�شي�ش���اين يف زيارت���ه اإل���ى 
الدول���ة ال�ش���ديقة يعك�س االح���رتام والتقدير الذي 
يكن���ه الع���امل ململكة البحري���ن بقيادة عاه���ل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة.  
وبن ال�ش���فر اأن زيارة �شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل 
خليفة �شتفتح مزيدا من التعاون البناء بن البلدين 

ال�ش���ديقن خ�شو�ش���ا فيما يتعلق بتعزي���ز ال�رشاكة 
والتعاون يف العديد من املجاالت من بينها التجارية 
واالقت�ش���ادية وتبادل التج���ارب الناجحة يف خمتلف 
املج���االت، منوها بالدور الكبر الذي يقوم به �ش���مو 
ال�ش���يخ نا�رش بن حمد من اأج���ل تنفيذ الروؤية امللكية 

ال�ش���امية القائمة على اأهمية بناء ج�ش���ور التوا�ش���ل 
بني ال���دول؛ من اأج���ل حتقيق املزيد م���ن التقارب، 
وتقوية العالقات بن املجتمعات. واأكد ال�ش���اعاتي 
اأن املباحث���ات الت���ي عقدها �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش بن 
حم���د اآل خليف���ة مع رئي����س جمهورية ال�شي�ش���ان من 
�ض���اأنها تعزيز التفاهم حول الق�ض���ايا ذات الهتمام 
امل�ش���رتك، خ�شو�شا يف اإطار تالقي �شيا�شة البلدين 
يف العديد من املجاالت، م�ش���را اإلى اأن زيارة �شموه 
�ضت�ض���يف املزي���د م���ن الدع���م للعالق���ات الثنائية 
التاريخية القائمة بن البلدين يف خمتلف املجاالت.  
ونوه اإلى اأن زيارة �ش���مو ال�ش���يخ نا����رش بن حمد الى 
جمهورية ال�شي�ش���ان �شيكون لها انعكا�شات اإيجابية 
يف امل�ش���تقبل القري���ب على تعمي���ق العالقات بن 
البلدين وفتح جماالت كبرة ووا�شعة للتعاون البناء 
يف خمتل���ف املجاالت مبا �ش���يعود بالنف���ع والفائدة 

على البلدين وال�شعبن ال�شديقن.

• القائد العام يف زيارة ميدانية تفقدية الإحدى وحدات قوة الدفاع	

• رئي�س هيئة االأركان يرتاأ�س اجتماع جلنة الدفاع واالأمن امل�شرتكة	

• جانب من حفل انتهاء فرتة االإعداد والتدريب الع�شكري 	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة وويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن 
حمد اآل خليفة برقيتي تهنئة اإلى جويل باييت؛ مبنا�ض���بة توليها من�ض���ب احلاكم العام لكندا، 
معربني عن خال�ش تهانيهما واأ�ضدق متنياتهما لها التوفيق وال�ضداد يف اأداء مهامها؛ حتقيقا 

الآمال وتطلعات ال�شعب الكندي ال�شديق نحو مزيد من التقدم والرقي واالزدهار.

ال�ضي�ض���ان - املكتب الإعالمي: توجهت 
االأنظ���ار اإل���ى ممث���ل جالل���ة املل���ك لالأعمال 
اخلرية و�ش���وؤون ال�ش���باب رئي����س املجل�س 
الأعل���ى لل�ض���باب والريا�ض���ة رئي����ش اللجنة 
االأوملبي���ة البحرينية �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش بن 
حم���د اآل خليفة وهو يرتدي ال���زي التقليدي 
جلمهورية ال�شي�ش���ان. وكان رئي�س جمهورية 

ال�ضي�ض���ان رم�ض���ان قادي���روف ق���د اأه���دى 
�ش���مو ال�ش���يخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة الزي 
التقلي���دي ال�شي�ش���اين، اإذ اأعرب �ش���موه عن 
اعتزازه بهدية الرئي�س ال�شي�شاين امل�شتوحاة 
من التاريخ واحل�ض���ارة ال�ضي�ض���انية، م�ض���را 
اإلى اأن ال�شي�ش���ان تعترب من البلدان العريقة 

التي متتلك تاريخا تليدا. 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: دانت وزارة 
اخلارجي���ة التفج���ر االإرهاب���ي ال���ذي وقع يف 
باك�ش���تان  بجمهوري���ة  بلو�ش�ش���تان  اإقلي���م 
االإ�ش���المية، واأدى اإلى مقتل واإ�شابة عدد من 
االأ�ش���خا�س، موؤك���دًة وقوف مملك���ة البحرين 
مع جمهورية باك�ش���تان االإ�ش���المية وتاأييدها 
لالإجراءات التي تتخذها من اأجل الق�ضاء على 
الإره���اب. واأعربت الوزارة ع���ن بالغ تعازيها 

والأهايل  الباك�ش���تانية  للحكومة  وموا�ش���اتها 
وذوي ال�ض���حايا ومتنياته���ا ال�ض���فاء العاجل 
جلمي���ع امل�ش���ابن ج���راء العم���ل االإرهاب���ي، 
م�ض���ددة على موقف مملك���ة البحرين الثابت 
ال���ذي ينب���ذ كل اأ�ش���كال العن���ف والتط���رف 
والإره���اب والداعي اإلى ت�ض���افر كل اجلهود 
الرامية للق�ض���اء على الإره���اب واجتثاثه من 

جذوره وجتفيف منابع متويله.

ح�رض �ضفر البحرين لدى اململكة املتحدة 
ال�شيخ فواز بن حممد اآل خليفة، ونائب رئي�س 
البعثة ح�ض���ني عل���م، املوؤمتر ال�ض���نوي حلزب 
املحافظن الربيطاين احلاكم، والذي عقد يف 
مدينة مان�ش�ش���رت خالل الفرتة 1 اإلى 4 اأكتوبر 
اجل���اري. وياأتي موؤمتر هذا الع���ام الذي يجمع 
اأع�ضاء احلزب بقادته كخطوة اأ�ضا�ضية لو�ضع 
الروؤي���ة واخلطة امل�ش���تقبلية الأعم���ال احلزب 
وكيفية تنفيذها و�شوالً اإلى الربامج التنموية 
وغره���ا  وال�ش���كنية  وال�ش���حية  والتعليمي���ة 
للعمل بها يف ال���دور الت�رشيعي املقبل.  واأقام 
ح���زب املحافظن حفل ا�ش���تقبال لروؤو�ش���اء 
البعثات الدبلوما�ش���ية املعتمدة لدى اململكة 
املتح���دة خاطب���ه وزي���ر اخلارجي���ة الربيطاين 

بوري�س جون�ش���ون. كما اأقام جمل�س ال�ش���فراء 
العرب حفل ا�ش���تقبال على �رشف وزير الدولة 
الربيط���اين املعن���ي ب�ش���وؤون ال�رشق االأو�ش���ط 
األي�ش���رت برت، وخ���الل احلفل تب���ادل كل من 
ال�ش���فر وب���رت اأط���راف احلدي���ث ح���ول اآخر 
امل�ض���تجدات.  واأثناء ح�ضور ال�ضفر املوؤمتر، 
عقد عددا من االجتماعات مع وزراء وم�شوؤولن 
يف احلكومة الربيطانية و�ض���حافيني واأع�ضاء 
والل���وردات،  العم���وم  جمل�ش���ي  يف  احل���زب 
واأ�ش���دقاء ع���دة ململكة البحري���ن من احلزب، 
اإذ مت���ت مناق�ض���ة العالق���ات الثنائي���ة ب���ني 
اململكتن ال�شديقتن و�شبل توطيد ال�رشاكة 
التاريخية يف جماالت التج���ارة واالأمن والدفاع 

وغرها ذات االهتمام امل�شرتك.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل م�شت�ش���ار خادم 
احلرم���ن ال�رشيفن اأمر منطقة مكة املكرمة 
�شاحب ال�ش���مو امللكي االأمر خالد الفي�شل 
ب���ن عبدالعزي���ز، ونائ���ب اأم���ر منطق���ة مكة 
املكرمة �شاحب ال�شمو امللكي االأمر عبداهلل 
بن بن���در بن عبدالعزيز يف مق���ر االإمارة بجدة 
اأم����س، كل على حدة، �ش���فر مملكة البحرين 
لدى اململكة العربية ال�شعودية ال�شيخ حمود 

بن عبداهلل اآل خليفة.
ويف اللقاء، ا�ضتعر�ش ال�ضفر البحريني 
العالق���ات االأخوي���ة التاريخي���ة الوثيقة بن 

اململكت���ني، معرًب���ا عن اعتزازه مبا و�ض���لت 
اإليه من تقدم يف امل�ش���تويات كافة، م�ش���يًدا 
بالتع���اون الوثيق ب���ن البلدين وال�ش���عبن 
ال�شقيقن والتن�شيق امل�شرتك حيال خمتلف 

الق�ضايا الإقليمية والدولية.
م���ن جانبهما، اأعرب �ش���مو اأم���ر منطقة 
مك���ة املكرمة، و�ش���مو نائب اأم���ر املنطقة، 
عن حر�س ال�ش���عودية على ا�شتمرار الت�شاور 
بن البلدين ال�شقيقن والتن�شيق يف خمتلف 
املج���الت. كما جرى خالل اللقاء ا�ض���تعرا�ش 

عدد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.

تطوير التن�شيق بني الأجهزة الع�شكرية والأمنية

انتهاء التدريب الع�شكري ملجموعة من القوة الحتياطية

�شفارة البحرين تقدم العزاء لأ�رصة ب�شيوين يف وا�شنطن

• اأحمد ال�شاعاتي	
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�لرفاع - �ملجل�س �لأعلى للمر�أة: رفع 
�مل�ش����اركون يف ور�ش����ة �لعم����ل �لإقليمية 
“تعزيز �ش����ورة �ملر�أة يف و�شائل �لإعالم 
�لعربية” خال�س �ل�شكر و�لتقدير لرئي�شة 
�ملجل�����س �لأعلى للمر�أة �ش����احبة �ل�ش����مو 
�مللكي �لأمرية �ش����بيكة بن����ت �إبر�هيم �آل 
خليفة مبنا�شبة جناح �أعمال �لور�شة �لتي 
�أقيمت على مدى يومني يف مقر �ملجل�س 
�لأعل����ى للمر�أة، �ش����اكرين ل�ش����موها كرم 
�ل�شيافة وح�شن �ل�شتقبال مع متنياتهم 
ب����دو�م �لنج����اح يف قي����ادة م�ش����رية �ملر�أة 

�لبحرينية نحو �آفاق �أعلى و�أرحب. 
و��ش����تقبلت �لأم����ني �لع����ام للمجل�س 
�لأعلى للمر�أة هالة �لأن�شاري �مل�شاركني 
�لت����ي  �جله����ود  وبارك����ت  �لور�ش����ة،  يف 
يبذلونه����ا من �أجل �إبر�ز �لدور �حل�ش����اري 
�جله����ود  و��ش����تد�مة  �لعربي����ة،  للم����ر�أة 
�لإعالمية �لر�مية �إلى تطوير وبث م�شمون 
�إعالمي ح�ش����اري ينه�س باملر�أة ويو�كب 
�ملكانة �ملتقدمة �لتي حققتها بعيد� عن 

�ل�شورة �لنمطية للمر�أة يف �لإعالم.
و�أك����دت �لأن�ش����اري حر�����س �ملجل�س 
�لأعل����ى عل����ى تعزي����ز �لتعاون م����ع جميع 
�ل�����ركاء؛ م����ن �أج����ل تنفي����ذ �لتو�ش����يات 
�لتي خرجت بها هذه �لور�ش����ة �لإقليمية، 
�لت����ي  و�لقرت�ح����ات  �لأف����كار  ومتابع����ة 
تقدم����ت به����ا �مل�ش����اركات مب����ا يو�ك����ب 
�لظ����روف �ملتغ����رية �لت����ي تعي�����س فيها 
�ملر�أة وينعك�س �إيجابا على �ملر�أة و�لأ�رة 

و�ملجتمعات �لعربية و�لإ�شالمية ككل.

توصيات الورشة
م����ن  مبجموع����ة  �لور�ش����ة  وخرج����ت 
�لتو�ش����يات م����ن بينه����ا تاأكي����د �أهمي����ة 
�ل�شتفادة من �لتجارب �لناجحة يف �لدول 
�لأع�شاء حول تعزيز دور �ملر�أة يف �ملجتمع 
من خالل �إن�ش����اء �ش����بكة لالإعالميات حتت 

�إ�����ر�ف �لأمان����ة �لعامة ملنظم����ة �لتعاون 
�لإ�شالمي وتوثيق �جناز�ت �لر�ئد�ت.

كما �أ�شادت �لور�شة باأهد�ف ومكونات 
م�روع منظمة �لتعاون �لإ�ش����المي للر�شد 
�لأع�ش����اء،  �ل����دول  يف  للم����ر�أة  �لإعالم����ي 
ودعوة �لدول �لأع�ش����اء �إل����ى دعم �أهد�فه 
ون�ش����اطاته ودع����وة موؤ�ش�ش����ات �ملجتمع 
يف  �مل����ر�أة  بق�ش����ايا  �ملهتم����ة  �مل����دين 
�ملجالت كافة �إلى �ل�شرت�شاد بتوجهاته، 
و�أ�ش����ادت �أي�ش����اً بجهود “�لإي�شي�ش����كو” 
يف جم����ال تاأهي����ل �لإعالمي����ني م����ن خالل 
دكار  م����ن  كل  يف  �لإقليمي����ة  مر�كزه����ا 
و�خلرط����وم و�إ�ش����الم �أب����اد ودعوته����ا �إلى 
تخ�شي�س �ملزيد من �لدور�ت �لتدريبية 
و�لعالمي����ني  لالإعالمي����ات  �ملتخ�ش�ش����ة 
و�لقي����اد�ت �لإعالمية يف �لدول �لأع�ش����اء 
و�إل����ى �إع����د�د در��ش����ات ح����ول �مل����ر�أة يف 
�لإع����الم �ش����و�ء �ملحلي �أو �لغربي ت�ش����مل 
حتديد وتعريف �مل�شطلحات و�ملفاهيم 
مثل “ما �ل�ش����ورة �لنمطي����ة �أو �لتقليدية 

للمر�أة �مل�شلمة”.
ودع����ا �مل�ش����اركون منظم����ة �لتعاون 
عق����د  �إل����ى  و”�لإي�شي�ش����كو”  �لإ�ش����المي 
�أن�ش����طة �إعالمية تتوجه مب�شامني تعك�س 
مكانة �ملر�أة �لعربية بالأرقام و�ملوؤ�ر�ت 
لت�ش����حيح �ملعلومات �خلاطئة و�ل�ش����ور 

�لنمطية عن �ملر�أة يف �لإعالم �لغربي.
و�أو�شت �لور�شة بحث و�شائل �لإعالم 
باأنو�عها يف �لدول �لإ�شالمية على تر�شيخ 
�شور جديدة للمر�أة يف �لإعالم تربز �لدور 
�لتنموي وتركز على �لق�ش�����س �لإيجابية 
يف جم����ال م�ش����اهمات �مل����ر�أة ودوره����ا يف 
�حلي����اة �لعام����ة، وتعزيز ح�ش����ور �لن�ش����اء 
يف �ملوؤ�ش�ش����ات �لإعالمية ك�ش����حفيات �أو 
�لإعالمية،  �ملق����اولت  بت�ش����يري  مكلفات 
وحثهم على تبني ميث����اق �رف �أو مبادئ 
�أ�شا�ش����ية تعرب عن هذ� �للتز�م، �إ�ش����افة 
�إلى ح����ث �ملوؤ�ش�ش����ات �حلكومية �ملعنية 

عل����ى مر�جعة �ش����ورة �مل����ر�أة يف �ملناهج 
�ملدر�ش����ية مبر�حلها كاف����ة ويف �خلطاب 
�لديني و�ملجتمعي لتكون �أكرث �إن�ش����افا 

ملكانتها و�إجناز�تها.
تعزي����ز  �أهمي����ة  �مل�ش����اركون  و�أك����د 
قدر�ت �ملر�أة يف �لعامل �لإ�شالمي، و�شون 
حقوقه����ا ومكت�ش����باتها، ومتكينه����ا م����ن 
�مل�شاركة �لفاعلة يف �ملجالت �ل�شيا�شية 
و�لقت�ش����ادية و�لثقافية و�لجتماعية يف 
�لعامل �لإ�شالمي، و�أن يقوم �لإعالم بدوره 

يف ذلك.  

البحرينية في التلفزيون
للور�ش����ة،  �لث����اين  �لي����وم  وخ����الل 
و��ش����تكمالً لتج����ارب �ل����دول �لعربية يف 
جم����ال تعزي����ز ح�ش����ور �ملر�أة يف و�ش����ائل 
�لإعالم عر�شت �ملحا�رة يف ق�شم �لعلوم 
�لجتماعية يف جامعة �لبحرين بثينة قا�شم 
در��شة �أعدها �ملجل�س �لأعلى للمر�أة حتت 
عنو�ن “حتليل م�ش����مون �ملر�أة يف بر�مج 

تلفزيون �لبحرين.
�لتغطية  با�شتمر�ر  �لدر��شة  و�أو�شت 

�لتلفزيوني����ة ملو�ش����وعات ته����م �ملر�أة، 
و�إلق����اء �ل�ش����وء على �ملب����ادر�ت �لد�عمة 
�لتن�ش����يق  وزي����ادة  �لبحريني����ة،  للم����ر�أة 
ب����ني جلنة تكافوؤ �لفر�س ب����وز�رة �لإعالم 
و�ملجل�س ليتنا�ش����ب م�شمون �لتلفزيون 
مع �أه����د�ف �ملجل�س، و�لعم����ل على جذب 
رع����اة للرب�م����ج ذ�ت �ملحت����وى �خلا�����س 

باملر�أة.
وخل�ش���ت �لدر��ش���ة �إلى جمموعة من 
�لنتائج �أبرزها �نح�ش���ار �لتعامل �لدر�مي 
للم���ر�أة على و�ش���عها د�خ���ل �أ�رتها ويف 
حميطه���ا �ل�ش���غري، و�لتن���اول �لدر�م���ي 
�أ�ش���عف  �مل���ر�أة  �أن  �لأذه���ان  يف  ر�ش���خ 
يف قدر�ته���ا م���ن �لرجل، فيم���ا غاب عن 
�لتن���اول �لدر�مي تناول و�ش���ع �ملر�أة يف 

عالقات �لعمل.
وم����ن �لنتائ����ج �لت����ي خل�ش����ت �إليها 
�لتلفزي����ون  �أن بر�م����ج  �أي�ش����ا  �لدر��ش����ة 
عاجلت جو�نب كثرية يف دور �ملر�أة وجهود 
متكينه����ا، و�أكدت �أن م�ش����مون �ملر�أة يف 
�خلط����اب �لإعالم����ي للمجل�س و��ش����ًحا يف 
�لتن����اول رغ����م حمدودية تن����وع تناوله يف 
�لعر�����س، لك����ن �لرب�م����ج �لتلفزيونية مل 

تتطرق �إل����ى دور �ملر�أة يف �مل�ش����اركة يف 
�لنتخابات رغم �قرت�ب موعدها.

التجربة المصرية
وعر�شت �أ�شتاذ �لإذ�عة و�لتليفزيون 
�مل�ش���اعد بجامع���ة حلو�ن رباب ها�ش���م 
ورق���ة عمل بعن���و�ن “�لتجرب���ة �مل�رية 
يف ت�شحيح �ل�ش���ورة �لنمطية للمر�أة يف 
�لإعالم: �لو�قع و�ملاأمول “�أكدت خاللها 
�لإعالمي���ة  �أهمي���ة تطوي���ر �مل�ش���امني 
�ملوجه���ة للم���ر�أة، وحتدي���ث منظوم���ة 
�لقيم و�ملفاهيم لدى �ملر�أة مبا ي�شمن 
�رع���ة تكيفه���ا وجتاوبها م���ع متغري�ت 
�لع�ر �لر�هنة، ومناه�ش���ة �لتمييز �شد 
�ملر�أة يف �ملوروث �لثقايف و�لجتماعي، 
وحمارب���ة �لعاد�ت و�لتقالي���د و�لأعر�ف 
�لجتماعي���ة �ل�ش���لبية، ودع���م مفاهي���م 
�مل�ش���اركة يف �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت د�خ���ل 
�لأ�رة و�لقائمة على �أ�ش���ا�س �حلو�ر بني 
�لرجل و�ملر�أة، ونبذ �أ�ش���اليب �لتن�ش���ئة 
�لتي متيز بني �لأبن���اء يف �لتعامل وفقاً 

للنوع.

مرصد إعالمي عالمي
وقدمت مديرة �إد�رة �لإعالم يف منظمة 
�لتعاون �لإ�ش����المي مه����ا عقيل �رحا حول 
“مركز �لر�ش����د �لإعالمي للم����ر�أة يف دول 
منظمة �لتع����اون �لإ�ش����المي”، وقالت �إنه 
�شيتولى �إ�ش����د�ر تقرير دوري عن �ملر�أة 
يف و�ش����ائل �لإع����الم و�إع����د�د دلي����ل حول 
�أف�ش����ل �ملمار�ش����ات لتمكني �مل����ر�أة يف 
�ملوؤ�ش�ش����ات �لإعالمية ومن خالل و�شائل 
�لإع����الم، �إ�ش����افة �إل����ى �لنظ����ر يف �إم����كان 
��شتحد�ث جائزة �إعالمية للمر�أة يف �أف�شل 
�لتقارير �ل�ش����حفية و�لإجناز�ت �لإعالمية 

للمر�أة يف �لدول �لأع�شاء.

تر�صيخ �صور جديدة للمراأة العـربـيـة تبـرز دورهـا التـنـمـوي
ور�شة “�ملر�أة و�لإعالم” ت�شكر �لأمرية �شبيكة وت�شدر تو�شياتها

متابعة اأحوال امل�صنني جزء ب�صيط يف حق �صواعد اأهايل الرفاع
تعك�س ثقافة وهوية نابعة من تر�ثنا �لعربي �لأ�شيل... �شمو حمافظ �جلنوبية: 

�ملنام����ة - بنا: �أ�ش����اد حمافظ �جلنوبية 
�ش����مو �ل�ش����يخ خليفة بن علي بن خليفة �آل 
خليفة بالدور �لكب����ري �لذي قام به رجالت 
�أه����ايل مدين����ة �لرف����اع ومناط����ق �جلنوبية 
كافة من �لآباء و�لأجد�د يف �مل�ش����اهمة لبناء 
نه�ش����ة �لبحرين يف �ش����تى جو�ن����ب �حلياة، 
معرب�ً �شموه عن �عتز�زه �ل�شديد بامل�شنني 
�لذي����ن تفتخ����ر به����م �لبحري����ن و�جلنوبية 

خ�شو�شا.
ونّوه �ش����موه �إل����ى �أن ما حتمل����ه مدينة 
�لرف����اع وعم����وم �ملحافظ����ة �جلنوبي����ة من 
�ش����و�هد تاريخية وقيم و�أ�ش����الة متو�رثة، 
لها من �لقدر �لكب����ري يف بناء �لثقة و�لفخر 
يف نفو�����س �أهاليها وتعك�����س ثقافة وهوية 
نابعة من تر�ثنا �لعربي �لأ�ش����يل و�ريعتنا 
�لإ�ش����المية �ل�ش����محة �لتي تع����زز يف �جلميع 
�لعمل �لنبيل، ول�شك �أن رعاية كبار �ل�شن 
وتقدمي يد �لعون و�مل�شاعدة لهم يف �شتى 
�ملو�قف و�لظروف جزء ب�ش����يط من �جلميل 
�ل����ذي قدمته �ش����و�عدهم �لطيب����ة يف خدمة 

�لوطن و�ملو�طنني.
جاء ذلك يف زيارة قام بها �شمو حمافظ 

�جلنوبية �إلى ن����ادي درة �لرفاع �لجتماعي 
للو�لدي����ن، حي����ث �لتق����ى �ش����موه مرتادي 
�لن����ادي؛ لتفقد �حتياجاتهم وم�ش����اركتهم 

�أن�شطتهم.
وثمن �ش���مو �ل�ش���يخ خليفة بن علي بن 
خليفة �آل خليفة �ملكانة �لبارزة �لتي حتظى 

بها مدينة �لرفاع و�أهاليها على مر �لتاريخ، 
�إذ �ش���طرت تلك �ملو�قف �إجناز�ت �ش���اخمة 
تو��ش���لت بثبات وع���زم لطري���ق �لزدهار 
�لذي نعا�ره �ليوم، جمدد�ً �ش���موه �هتمامه 
وتركيزه يف �حلفاظ وتطوير تلك �ل�ش���و�هد 
�ملهمة، وذلك بالتعاون مع �جلهات �ملعنية 

يف خمتل���ف �جلو�نب بال�ش���كل �لذي يحفظ 
�ملكانة �لتي ت�شتحقها مدينة �لرفاع.

و�أكد �ش���مو حماف���ظ �جلنوبي���ة �رورة 
�لهتم���ام بامل�ش���نني م���ن �لأه���ايل �لذين 
�لبن���اء  م�ش���رية  يف  بعطائه���م  �ش���اهمو� 
و�لتحدي���ث �لتي ت�ش���هد نتائجه���ا �ململكة 

يف يومنا �حلا�ر، م�ش���يد�ً �ش���موه يف �لوقت 
نف�ش���ه بالرعاية �لالحم���دودة �لتي تقدمها 
�لقيادة و�حلكومة لكبار �ل�ش���ن و�مل�ش���نني 
يف دعم بر�جمهم و�أن�شطتهم وتوجيه جميع 
�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�ش���ات لتق���دمي �خلدمات 
�ل�رورية و�لالزمة �ملحققة للحياة �لكرمية 

�ملن�شودة.
كما حّث �ش���موه �لأبناء على �ل�شتفادة 
م���ن جتارب �لآباء و�لأجد�د من كبار �ل�ش���ن، 
لفتاً �إلى �أن ما عا�روه من جتارب وخرب�ت 
ق���د ل تت�ش���ع �لكت���ب لنقله���ا وتوثيقه���ا، 
و�أن من �أولويات عم���ل �ملحافظة �جلنوبية 
توثي���ق ونقل ه���ذه �ملع���ارف �إل���ى �جليل 
�حلايل و�لأجيال �لقادمة؛ ليكون خري �شاهد 

وخري منهل لتلك �لتجارب و�خلرب�ت.
م���ن جانبهم، �أ�ش���اد مرتادو ن���ادي درة 
بالزي���ارة  للو�لدي���ن  �لجتماع���ي  �لرف���اع 
�لكرمية ل�ش���مو �ل�ش���يخ خليفة بن علي بن 
خليف���ة �آل خليف���ة معربين ع���ن تقديرهم 
حلر�س �ش���موه لال�ش���تماع �إليه���م وتلم�س 
�حتياجاتهم ومناق�ش���ة �أحو�لهم �ملعي�ش���ية 

ودعم بر�جمهم و�أن�شطتهم.

•  �شمو �ل�شيخ خليفة بن علي بن خليفة يف زيارة لنادي درة �لرفاع �لجتماعي للو�لدين	
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تعزيز التعاون بني “الطاقة امل�ستدامة” و “العدل”

التح�سري ملهرجان البحرين الدويل للمو�سيقى

ت�سهيل حركة النقل والتنقل على ج�رس امللك فهد

املعار�ض املعرفية تن�رس العلوم والثقافة باملجتمع

زيادة اأندية الوالدين النهارية اإلى 20 دارا

تطبيق نظام اإدارة اجلودة لرفع الكفاءة والإنتاجية 

“الإعالم” توقع اتفاقيتي تعاون مع املجل�سني

لها اآثار اقت�سادية و�سياحية واجتماعية... خالد بن عبداهلل:

البحرين منوذج عربي يف رعاية كبار ال�سن... حميدان:

م�سيدا بال�رشاكة املتميزة مع ديوان اخلدمة املدنية... الرميحي: 

لإبراز اإجنازات البحرين يف اجلانب الت�رشيعي

ق�رش الق�س���يبية - مكتب نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء: اأكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، ال�سيخ خالد 
بن عبداهلل اآل خليفة، اأهمية املعار�س املتخ�س�سة، 
ول�س���يما املعرفية منها، التي باتت رافداً مهماً من 

روافد ن�رش العلوم والثقافة يف املجتمعات العربية.
ج���اء ذلك لدى ا�س���تقبال ام����س يف مكتبه بق�رش 
الق�س���يبية رئي����س واأع�س���اء جمل�س اإدارة موؤ�س�س���ة 
الأيام لل�سحافة والن�رش الذين قدموا ال�سكر والتقدير 
ل���ه عل���ى تف�س���له برعاي���ة مهرج���ان الأي���ام الثقايف 
للكتاب يف دورته الرابعة والع�رشين الذي مت تنظيمه 

اأواخر ال�سهر املن�رشم.
ويف ال�س���تقبال، قال: “تعد �س���ناعة املعار�س 
واحدة م���ن املرتكزات املهمة الت���ي كانت ول تزال 
احلكوم���ة ت�س���جع قيامها وتنظيمها ملا له���ا من اآثار 
اقت�سادية و�س���ياحية واجتماعية، عالوة على الأبعاد 
العلمي���ة والثقافية واملعرفي���ة كما يف حالة مهرجان 
الأي���ام الثقايف للكت���اب الذي حافظ عل���ى مدى ربع 
قرن من الزمان على مكانته و�سمعته، حتى متكن من 

حج���ز موقع ريادي له على اأجن���دة املعار�س املحلية 
املتخ�س�س���ة والت���ي تلقى رواج���اً واإقب���الً من قبل 
املهتمني لي�س على ال�س���عيد املحلي فح�س���ب، بل 

على �سعيد دول املنطقة”.
كم���ا اأ�س���اد بالتن���وع امللح���وظ ال���ذي �س���هده 

املهرج���ان يف دورت���ه هذا العام من حي���ث دور الن�رش 
العربي���ة والعاملي���ة امل�س���اركة، وكذل���ك العناوي���ن 
واملوؤلفات التي كانت متاحة لرواد املهرجان والتي 
تق���در بع����رشات الآلف وتعال���ج يف جممله���ا ق�س���ايا 

ومو�سوعات خمتلفة.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: قال وزي���ر العمل والتنمي���ة الجتماعية 
جميل حمي���دان اإن طم���وح الوزارة وخطته���ا القادمة 
ته���دف اإلى زيادة عدد اأندي���ة الوالدين النهارية اإلى 
20 دارا وناديا يف خمتلف املحافظات، بعد اأن اأثبتت 
التجربة جناحها واإقبال العديد من كبار ال�سن عليها، 
ف�سال عن تخ�س���ي�س موازنة �سنوية دعما للجمعيات 

الأهلية املعنية بدور رعاية الوالدين.
ونظمت الوزارة، حتت رعاية حميدان، وبالتعاون 
م���ع اللجنة الوطنية للم�س���نني، حفال مبنا�س���بة اليوم 
العربي واليوم العاملي للم�س���نني اأم�س حتت �س���عار 
“الهتم���ام والرتكيز على مواهب وم�س���اهمات كبار 
ال�س���ن وم�س���اركتهم باملجتمع”، بح�س���ور وم�ساركة 
عدد م���ن منت�س���بي اأندي���ة ودور الوالدي���ن النهارية 
والدائم���ة، وال�سخ�س���يات والفعالي���ات الجتماعي���ة، 

وم�سوؤويل الوزارة واأع�ساء اللجنة الوطنية للم�سنني.
واأك���د حمي���دان، يف كلمة اأمام احلف���ل، اأن مملكة 
البحري���ن ت�س���هد �سل�س���لة مرتاكم���ة م���ن الإجنازات 
الداعمة لحتياجات كبار ال�سن، م�سريا اإلى اأن التجربة 

البحريني���ة يف رعاية كبار ال�س���ن منوذج عربي يحتذى 
يف تعزيز قدرات امل�سن وتن�سيط دوره الجتماعي.

من جانبه، األقى �س���عيد ال�س���ماك كلمة نيابة عن 
اللجن���ة الوطنية للم�س���نني اأك���د فيها اأهمي���ة تعزيز 
التعاون بني اللجنة والوزارات ذات العالقة ومنظمات 
املجتمع املدين املعنية، لالرتقاء باخلدمات والربامج 
املقدمة لكبار ال�سن، م�سريا اإلى اأن البحرين تعترب من 

اأوائل الدول العربية التي �سكلت جلنة وطنية لرعاية 
امل�س���نني، والتي من اأهم اأهدافها تنفيذ ال�سيا�س���ة 
العامة لرعاية امل�س���نني يف البالد. كم���ا األقت فاطمة 
الزي���اين كلم���ة نيابة عن كبار ال�س���ن، اأ�س���ادت فيها 
بالدعم وامل�س���اندة التي توليها ال���وزارة وتقدميها 
خمتلف اأوجه اخلدمات والرعاية لكبار ال�س���ن، منوهة 

باملبادرات املتعددة يف هذا ال�ساأن.

املنام���ة يف- بنا: اأ�س���اد وزير �س���وؤون الإعالم 
عل���ي الرميحي بال�رشاكة املتميزة مع ديوان اخلدمة 
املدنية يف حت�س���ني الأداء الوظيفي واملوؤ�س�س���ي، 
والتعاون البّناء يف رفع الكفاءة الإنتاجية واملهنية 
وحت�سني اخلدمات الإعالمية والفنية من خالل اتباع 
اأف�سل الأنظمة والتطبيقات واملمار�سات الإدارية 
العاملية، مب���ا يدعم اخلطة ال�س���رتاتيجية للوزارة 

بالتوافق مع برنامج عمل احلكومة.
واأع���رب وزي���ر �س���وؤون الإعالم، ل���دى توقيعه 
اأم����س اتفاقي���ة تطبي���ق نظ���ام اإدارة اجل���ودة يف 
الوزارة وبح�س���ور رئي����س ديوان اخلدم���ة املدنية 
اأحم���د الزاي���د، ع���ن �س���كره وتقدي���ره اإل���ى جميع 
امل�س���وؤولني والعاملني يف دي���وان اخلدمة املدنية 
عل���ى جهوده���م املثمرة بالتع���اون مع ال���وزارة يف 
تعزيز ثقافة اجلودة وحت�س���ني الأداء املوؤ�س�س���ي، 
والعم���ل عل���ى تر�س���يخ قي���م العدال���ة والنزاه���ة 
وال�س���فافية وامل�س���وؤولية وتطبيق اأف�س���ل اأنظمة 

ومعايري اجلودة العاملية يف العمل احلكومي. واأكد 
الرميح���ي حر�س وزارة �س���وؤون الإعالم على توطيد 
اأوا�رش التعاون وال�س���تفادة من التجارب واخلربات 
الإدارية املتميزة لديوان اخلدمة املدنية يف اإجناح 
تطبي���ق نظ���ام اإدارة اجل���ودة، وحتديث���ه يف اإط���ار 

التزامها بتحقي���ق اأهم املبادئ وال�س���رتاتيجيات 
التي ت�س���منتها روؤية احلكومة م���ن حيث التطوير 
الإداري وحتدي���ث الهي���اكل التنظيمية والعمليات 
الإداري���ة، والعم���ل على زي���ادة الإنتاجي���ة وتقدمي 

اخلدمات احلكومية بجودة وكفاءة وفاعلية.

املنامة - بنا: اأ�ساد الأمني العام ملجل�س النواب 
عبداهلل الدو�رشي مبا تبذله وزارة �سوؤون الإعالم من 
جهود وطنية خمل�سة يف نقل اأعمال جمل�س النواب 
من خالل تغطية اجلل�س���ات الأ�س���بوعية واجتماعات 
اللجان النيابية وجميع الفعاليات والأن�س���طة التي 
يقيمها، منّوهاً مبا متتلكه الوزارة من كوادر ب�رشية 
تكت�س���ب خ���ربات مرتاكم���ة يف النق���ل التلفزيوين 
والإذاعي والأعمال ال�س���حافية املختلفة. جاء ذلك 
خالل توقيع جمل�س النواب على اتفاقية تعاون مع 
وزارة �سوؤون الإعالم، بح�س���ور وكيل وزارة �سوؤون 
الإع���الم عبدالرحمن بح���ر، والأمني العام امل�س���اعد 

للموارد واخلدمات امل�سرتكة يا�رش ال�سرياوي.
من جهت���ه، نقل بح���ر توجيهات وزير �س���وؤون 
الإع���الم عل���ي الرميح���ي الرامي���ة اإلى تفعي���ل اأطر 
ال�رشاك���ة الإعالمي���ة بني جمل����س الن���واب والوزارة 
ومب���ا يحق���ق م�س���لحة البحري���ن وتعزيز امل�س���رية 

الدميقراطي���ة الت���ي ت�س���هدها اململك���ة بف�س���ل 
القيادة.

م���ن جانب اآخ���ر، اأك���د الأم���ني الع���ام ملجل�س 
ال�س���ورى عبداجللي���ل الطريف اأهمية ال���دور الذي 
تطل���ع به ال���وزارة لإبراز ال���دور الت�رشيعي للمجل�س 
وتغطية جميع براجمه واأن�سطته، م�سرًيا اإلى �رشورة 

تعزيز التعاون مع وزارة الإعالم ب�س���فتها الواجهة 
الإعالمية للبحرين.

جاء ذلك لدى توقي���ع الطريف اتفاقية تعاون 
بني املجل�س والوزارة ممثل���ة بالوكيل عبدالرحمن 
بح���ر؛ لتغطي���ة اأن�س���طة وبرام���ج املجل����س لل���دور 

الت�رشيعي الرابع من الف�سل الت�رشيعي الرابع.

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبال رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة والن�رش	

• وزير العمل يخ�رش حفال مبنا�سبة اليوم العربي واليوم العاملي للم�سنني	

املنامة - بنا: اجتمع وزير �س����وؤون 
الكهرب����اء وامل����اء عبداحل�س����ني م����ريزا 
مببن����ى هيئة الكهرب����اء واملاء مع وزير 
العدل وال�سوؤون الإ�س����المية والأوقاف 
خليف����ة  اآل  عل����ي  ب����ن  خال����د  ال�س����يخ 
بح�س����ور امل�س����وؤولني م����ن اجلانب����ني. 
ويف بداي����ة اللق����اء رح����ب م����ريزا بوزير 
ومت  بال����وزارة  وامل�س����وؤولني  الع����دل 
ا�س����تعرا�س خطة العمل امل�سرتك بني 
وح����دة الطاق����ة امل�س����تدامة وعدد من 
اجله����ات احلكومي����ة ذات العالقة ومن 
بينها وزارة العدل وال�سوؤون ال�سالمية 

والأوقاف.
وق����ام الوزير مريزا ب�����رشح اخللفية 
والت�سل�س����ل التاريخي لإن�س����اء الوحدة 
واله����دف م����ن اإن�س����ائها، معرب����اً ع����ن 
�س����كره وتقديره للقي����ادة؛ لهتمامها 
البالغ بت�سجيع ال�س����تفادة من الطاقة 

النظيفة.

بعده����ا قام فري����ق وح����دة الطاقة 
امل�س����تدامة بتقدمي عر�����س مرئي عن 
وح����دة الطاق����ة امل�س����تدامة واأهدافها 
والت�رشيع����ات  والأنظم����ة  وخطته����ا 
املتعلق����ة به����ا ودور وزارة الع����دل يف 
الهي����كل التنظيم����ي يف ه����ذه الوحدة. 
واأثن����ى الوزي����ر م����ريزا عل����ى التع����اون 
املثم����ر وامللمو�����س م����ن وزارة العدل 
خ�سو�س����ا من وزير العدل ال�سيخ خالد 
بن علي اآل خليف����ة لهتمامه ومتابعته 
ال�سخ�س����ية للمب����ادرة وامل�س����اهمة يف 
ال�س����تفادة من الطاقة ال�سم�س����ية عن 
طريق م�����رشوع تركي����ب نظ����ام الطاقة 
ال�سم�س����ية يف امل�س����اجد، الأم����ر ال����ذي 
ي�س����هم ب�س����كل وا�س����ح يف ال�سري على 
الوطني����ة  الأه����داف  حتقي����ق  طري����ق 
ململكة البحري����ن يف الطاقة املتجددة 
ا�س����تخدامات  الطاقة وتفعيل  وكفاءة 
الطاقة ال�سم�سية يف املن�ساآت الدينية.

البحري����ن  هيئ����ة   - املنام����ة 
للثقافة والآثار: بحثت رئي�س����ة هيئة 
البحري����ن للثقاف����ة والآث����ار ال�س����يخة 
م����ي بنت حمم����د اآل خليف����ة اأم�س مع 
الرئي�����س التنفي����ذي ملجل�س التنمية 
الرميحي �س����بل  القت�س����ادية خال����د 
واإم����كان حتقيق م�س����اريع  التع����اون 
الثقايف  بامل�س����هد  م�س����رتكة ترتقي 

ململكة البحرين. 
بن����ت  م����ي  ال�س����يخة  واأ�س����ادت 
حمم����د بالتع����اون الدائ����م م����ا ب����ني 
التنمي����ة  وجمل�����س  الثقاف����ة  هيئ����ة 
القت�س����ادية، قائل����ة “اإن ذلك يثمر 
�سنوياً اإقامة مو�سم مميز هو مهرجان 
ربي����ع الثقاف����ة ال����ذي ميث����ل اأجم����ل 
من����اذج التكات����ف م����ا ب����ني اجلهات 
اخلا�س����ة والر�سمية ل�س����ناعة املنجز 
وتوجه����ت  والإن�س����اين”.  احل�س����اري 
بال�سكر خا�س����ة اإلى الرميحي ل�سهره 

الدائ����م على احلراك الثق����ايف ودعمه 
للتوا�س����ل مع الهيئة. وخالل اللقاء، 
اطل����ع الرميح����ي عل����ى اآخ����ر تطورات 
احل����راك الثق����ايف يف البحري����ن، حيث 
تعمل الهيئ����ة حاليا على التح�س����ري 
ملهرجان البحرين الدويل للمو�سيقى 
يف ن�سخته ال�ساد�سة والع�رشين والذي 
يقام خالل الف����رتة 19 - 28 اأكتوبر 
اجل����اري، ويف ذات الوق����ت توا�س����ل 
ا�ستعداداتها ل�ستقبال العام 2018 
ال����ذي حتتفي فيه باملحرق عا�س����مة 

للثقافة الإ�سالمية. 
واأ�س����اد الرميح����ي بعم����ل هيئ����ة 
البحري����ن للثقاف����ة والآث����ار، موؤك����داً 
القت�سادية  التنمية  جهوزية جمل�س 
للتعاون مع الهيئ����ة مبا يدعم جهود 
الرتقاء مبكانة اململكة كمركز ثقايف 

وح�ساري اإقليمي وعاملي.

العام����ة  املوؤ�س�س����ة   - اجل�����رشة 
جل�رش امللك فهد: عق����د جمل�س اإدارة 
املوؤ�س�س����ة العامة جل�����رش امللك فهد 
اجتماع����ه ال����� 80 برئا�س����ة مدير عام 
جم����ارك ال�س����عودية رئي�����س جمل�����س 
وبح�س����ور  احلقب����اين  اأحم����د  الإدارة 
رئي�����س اجلم����ارك البحريني����ة نائ����ب 
رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة 
جل�رش امللك فهد ال�سيخ اأحمد بن حمد 
اآل خليفة وعدد من اأع�س����اء املجل�س 

من اجلانبني ال�سعودي والبحريني. 
باحل�س����ور،  احلقب����اين  ورح����ب 
مناق�س����ة  املجل�����س  ا�س����تهل  ث����م 

املو�س����وعات املدرج����ة عل����ى جدول 
الأعمال ومنها التو�س����يات املرفوعة 
من اللجان املخت�س����ة، واأكد املجل�س 
يف اجتماعه ا�ستمرار العمل يف تطوير 
الأعمال والرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
والبحرين����ي  ال�س����عودي  باجلانب����ني 
التي تقدمها املوؤ�س�س����ة للم�سافرين 
حرك����ة  لت�س����هيل  اجل�����رش  ومرت����ادي 
النقل والتنقل بني البلدين، وموؤكداً 
مناط����ق  تطوي����ر  اأهمي����ة  املجل�����س 
الإجراءات ورفع م�ستوى اخلدمات يف 
هذا ال�����رشح احل�س����اري التنموي ج�رش 

امللك فهد.

• •توقيع التفاقية مع جمل�س ال�سورى	 توقيع التفاقية مع جمل�س النواب	
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النادبون... الكاذبون
اأ�س���عدين كثرياً املق���رح النيابي الذي تقدم به النائب الفا�س���ل حم�س���ن البكري م�ؤخراً، 
وال���ذي يدع���� لإلزام التج���ار بدفع ال���زكاة اإجباريا، اأو تقدمي م���ا يثبت باأن���ه مت ت�زيعها على 

امل�ستحقني من الأ�سناف الثمانية املذك�رة يف القراآن الكرمي.
وياأخذنا ال�اقع الذي تعي�س���ه العديد من الأ�رس املتعففة، باأن هنالك عزوفاً م�ؤكداً من قبل 
�رسيحة كبرية من الأثرياء واملقتدرين عن اإخراج الزكاة، والتي متثل ركناً اأ�س���يال واأ�سا�س���اً من 

اأركان الإ�سالم اخلم�سة، وفيما يخ�ص اإخراج ال�سدقات اأي�ساً.
ول ينح����رس الأمر بهذا اجلانب فقط، بل اإن هنالك عزوفاً اآخر يتمثل بعدم قيامهم بدورهم 
الأ�سيل يف بناء ال�رساكة املجتمعية وتعظيمها، ففي دول اجل�ار - مثال - ن�سمع كثرياً عن اأدوار 
رائدة يق�م بها التجار والأثرياء جتاه جمتمعاتهم، كبناء املدار�ص، وامل�ست�س���فيات، واحلدائق، 

واجل�س�ر، وبناء امل�ساكن للم�اطنني، وتقدمي امل�ساعدات ال�سهرية وال�سن�ية والف�سلية.
ولطاملا �س���معنا اأي�س���اً عمن يخ�س����ص جزءا من اأرب���اح �رسكاته لإعفاء الأ����رس املتعففة من 
دي�نه���ا، ومن يتكل���ف بتدري�ص الطلبة والطالب���ات يف اجلامعات، واملعاه���د، والكليات، وغري 

ذلك، من الأم�ر التي ل ي�ست�عبها العقل.
اأم���ا هنا فالفقري فقري، والغني فقري على حد �س����اء، الكل ي�رسب كفاً بكف، والكل يندب 

احلال، ويتذمر، وي�سك� �س�ء الأو�ساع، ومبفارقة مقززة.
وعلي���ه، ف���اإن الع���الج الأمثل لهذه ال�س���اكلة من الب�رس، ه���� اأن جترب ق�رساً عل���ى اأداء دورها 
الأخالق���ي والدين���ي جتاه ال�ط���ن الذي يحت�س���نها، وي�فر لها الأم���ن والأمان، والت�س���هيالت، 

لال�ستقرار، والتك�سب.
وكل���ي اأمل اأن يلق���ى مقرح النائب البكري من احلك�مة الر�س���يدة الر�س���ا والقب�ل؛ لأنه 
�س���يك�ن مك�س���باً كبريا لل�سعب البحريني، املتطلع ملا ه� اأف�س���ل، ولالأ�رس املتعففة وحمدودة 

الدخل حتديداً.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ت�رشيعات لكبح جماح زيادة الر�سوم وتن�سيط ال�سياحة بالدور اجلديد
رئي�ص “خارجية الن�اب” والأع�ساء قدم�ا عمال كبريا وم�رسفا... البل��سي ل� “$” )2/2(:

قال النائب نبيل البل��س���ي ل���� “البالد” اإن 
دور النعق���اد الراب���ع والأخري من عم���ر برملان 
2014 �سي�س���هد تق���دمي تعدي���الت ت�رسيعي���ة 
عل���ى  الر�س����م  زي���ادة  جم���اح  لكب���ح  ته���دف 
املواطن���ن وا�ش���راط موافقة جمل����س النواب 

على اأي زيادة.
وت�ق���ع اأن ي�س���هد ال���دور اجلدي���د املقرر 
افتتاح اأب�ابه ع�رس ي�م الأحد املقبل مناق�س���ات 
تتعلق بت�رسيع���ات ترتبط بال�س���كن الجتماعي 
وتن�س���يط ال�س���ياحة، واحل���د من ارتف���اع الدَّين 

العام.
ويف م��س�ع اآخر، اأكد البل��سي على �رسورة 
اقت�سار متثيل اأع�ساء ال�سلطة الت�رسيعية بعدد 

معق�ل بامل�ساركات الربملانية اخلارجية.
واأ�س���اف: يج���ب اأن يك�ن ه���مُّ النائب عند 
ال�س���فر الدفاع ع���ن البحرين، ولي�ص ال�س���ياحة 

والتنزه فقط.
وع���ن ق���راره ب�س���اأن الر�س���ح م���ن عدم���ه 
لنتخاب���ات برمل���ان 2018، رد باأنه يفكر حاليا 

يف الدخ�ل بالنتخابات القادمة وبق�ة. 
وعن تقييمه لأداء جلنة ال�س����ؤون اخلارجية 
والدف���اع والأم���ن ال�طن���ي من عني ع�س����يته 
باللجنة، اأف���اد اأن اللجنة ورئي�س���ها عبداهلل بن 
ح�ي���ل والأع�س���اء قدم����ا عم���ال كب���ريا وم�رسفا 

واإجنازات مميزه يف اأوقات قيا�سية.
وفيما ياأتي ن�ص اجلزء الثاين من احل�ار مع 

النائب البل��سي:
 

اإلسكان والمتقاعدون
- وع���دت مبقابل���ة م���ع “الب���الد” بالعطلة 
�س���تفتح يف دور  باأن���ك  املا�س���ية  الت�رسيعي���ة 
النعقاد الثالث ملف���ات حتقيق جلهات وردت 
خمالف���ات ب�س���اأنها يف تقارير دي����ان الرقابة، 
و�س���تقدم مقرح���ات اإ�س���كانية وللمتقاعدين، 
ولكن مل تتقدم مبلف حتقيق بالدور املا�سي، 

فماذا مل تف بذلك؟ 
- يف الدور املا�سي ح�سل اأكرث من حتقيق 
يف م�ا�س���يع خمتلفة وبالن�س���بة ع���ن مقرحات 
لالإ�س���كان واملتقاعدي���ن كان���ت له���ا ن�س���يب 
جي���د، ومت مترير جمم�عة منها من خالل جمل�ص 

الن�اب للحك�مة امل�قرة.
  

إرهاق الميزانية
- اأبلغ���ك وزير املالية باأن���ه غري خمت�ص 
د�س���ت�ريا ب�س�ؤالك الربملاين عن عدد املباين 
امل�س���تاأجرة م���ن جان���ب ال����زارات اأو اأجهزة 
الدول���ة املختلفة والأغرا�ص التي ا�س���تاأجرت 
م���ن اأجله���ا واملبال���غ ال�س���هرية اأو ال�س���ن�ية 
لالإيجار، فمن ه� ال�زير امل�س�ؤول؟ وما �سبب 

ت�جيه ال�س�ؤال؟ 
- اأول �س���بب ال�س����ؤال ه� يف ظ���ل الأزمة 
القت�س���ادية الت���ي تع�س���ف الع���امل، ومنها 
البحرين ونزول اأ�سعار البرول وارتفاع الدَّين 
العام جعلني اأوجه هذا ال�س����ؤال لأن ا�ستئجار 
املب���اين م���ن جان���ب جه���ات حك�مي���ة يرهق 
ميزاني���ة الدول���ة وكان الق�س���د من ال�س����ؤال 

اإيجاد احلل�ل البديلة.
وبالن�سبة عن ال�زير امل�س�ؤول واملخت�ص، 
فه� كل وزير م�س����ؤول عن وزارته كما اأخربُت 

بذلك.
 

الدفاع وليس السياحة
م�س���اركتني   2017 الع���ام  �س���هد   -
برملانيتني لك باخلارج، الأولى زيارة للربملان 
ال�س����داين يف اأبريل 2017، والثانية حل�س����ر 
م�ؤمتر برملاين يف يناي���ر 2017، ما راأيك فيما 
يث���ار عن ع���دم وج�د تاأثري كبري للم�س���اركات 
الربملاني���ة اخلارجية واملطالبات بخف�ص عدد 

الن�اب بالبعثات الربملانية؟ 
وكل  ن�س���بي،  اأم���ر  التاأث���ري  م��س����ع   -
م�ساركة تختلف عن الأخرى، وكل نائب له دور 
يف التاأث���ري والتاأث���ر، ولكن اأرى اأنا امل��س����ع 
يحتاج درا�س���ة اأكرث، واإعطاء كل الن�اب فر�سا 

بالت�ساوي.
وعل���ى النائب الذي مت اختي���اره اأن يك�ن 
همه من ال�سفر الدفاع عن البحرين ورفع راأ�ص 
البحرين يف اخلارج، ول اأن يك�ن همه ال�س���ياحة 

والتنزه فقط. 
واأرى خا�س���ة يف ه���ذا ال�ق���ت والظ���روف 
القت�سادية ال�سعبة وك�ن ال�سلطة الت�رسيعية 
هي القدوة وهي احلري�س���ة عل���ى املال العام 
القت�س���ار عل���ى ال�س���فرات التي لب���د منها، 
وبع���دد متثيل معق�ل خا�س���ة يف ه���ذا ال�قت 

وظل الظروف القت�سادية.

الظروف االقتصادية
- دور النعق���اد الراب���ع والأخ���ري م���ن عمر 
برملان 2014 ه� دور �سبه انتخابي. ما م�ست�ى 
ر�س���اك عن اأدائك حت���ت القبة؟ وكم ن�س���بة ما 

حققته من برناجمك النتخابي؟ 
- اأترك اجل�اب لأهايل الدائرة، فالإن�س���ان 
���م نف�س���ه. واأم���ا ع���ن ن�س���بة  ل ميك���ن اأن يقيِّ
حتقيق برنامج النتخابي اأظن ب�س���بب الظروف 
القت�س���ادية وغريها مل ن�س���ل اإلى ما كنا ناأمل 

ونتمنى للم�اطن البحريني.
امل�اط���ن ي�س���تحق كل خري ورق���ي ورفاه، 
ولك���ن �س���نبذل كل اجله�د يف حتقي���ق الآمال، 
فيم���ا تبقى م���ن عمر املجل�ص يف هذا الف�س���ل. 
والأهم يف هذا ال�قت ومع الظروف القت�سادية 
ال�س���عبة املحافظة على املكت�سبات وزيادتها 

ح�سب الظروف.
 

سأترشح في 2018
- ه���ل تعت���زم جتديد تر�س���حك لنتخابات 
برملان 2018 اأم �س���تك�ن اإجابتك دبل�ما�س���ية 
باأن القرار رهن امل�س���اورات وتلبي���ة نداء اأبناء 

الدائرة النتخابية؟ 
- اأن���ا اأفكر حالي���ا الدخ����ل يف النتخابات 

القادمة وبق�ة. واأت����رسف بخدمة بلدي البحرين 
وامل�اطنني بكل ما اأملك من قدرة، ولكن الأمر 
يف النهاي���ة قرار امل�اط���ن واأنا اأح���رم راأيه اأيا 

كان قراره.
 

كبير ومشرِّف
- ما تقييمك لأداء جلنة ال�س����ؤون اخلارجية 
والدفاع والأمن ال�طني بدور النعقاد املا�سي، 
وهل �ستجدد ع�س����يتك باللجنة بدور النعقاد 

اجلديد؟ 
- اأرى حقيق���ة اللجن���ة برئي�س���ها عب���داهلل 
بن ح�يل وجمي���ع اأع�س���ائها وم�ظفيها قدم�ا 
عمال كب���ريا وم�رسفا واإجن���ازات مميزه يف اأوقات 

قيا�سية.
ول يخفى اأن هذا الف�س���ل الت�رسيعي الرابع 
�س���هد اتخاذ ق���رارات مهم���ة وج�هري���ة، منها 
تعديالت د�س���ت�رية وق�انني واقراحات مهمة 
يف حف���ظ اأمن الب���الد، وجتفيف مناب���ع الإرهاب 
والإرهابيني، وغريها من الت�رسيعات التي كانت 

لبد من درا�ستها ومتريرها.
واحلمد هلل اللجن���ة اأنهت جميع املقرحات 
املحال���ة له���ا. واأب���دت اللجنة تعاون���ا كبريا مع 
ال�س���لطة التنفيذي���ة يف كل ما ه���� خري لل�طن 
وامل�اطن���ني وحفظ اأمنها، وه���ذا واجب نفتخر 

به. 
 
 

ال لزيادة الرسوم
- ما اأبرز اقراحات الق�انني والقراحات 
برغبة والأ�س���ئلة الربملانية التي تعتزم التقّدم 

بها بدور النعقاد الرابع اجلديد؟ 
- �س���ركز يف الفرة القادم���ة على تعديل 
لتت�اك���ب  تغي���ريا  حتت���اج  قدمي���ة  ق�ان���ني 
م���ع التط����رات الإقليمي���ة والعاملي���ة وكذلك 
مقرحات وق�انني ت�س���من عدم زيادة الر�س�م 
عل���ى امل�اطنني اأيا كان���ت اإل من خالل جمل�ص 
الن����اب وق�انني اأخرى لإيجاد حل����ل للتقليل 
ي���ن الع���ام وق�ان���ني تتعلق بال�س���كن  م���ن الدَّ
الجتماعي وق�انني لتن�س���يط ال�سياحة؛ ك�نها 
رافدا اقت�س���اديا مهما، وغريها من القراحات 
ال�ط���ن  �س���الح  تك����ن يف  الت���ي  والق�ان���ني 

وامل�اطنني.
 

مسرف بالرغبات
- األ ترى اأنك م�رسف يف تقدمي القراحات 
برغب���ة غ���ري امللزم���ة للحك�م���ة عل���ى ح�س���اب 

القراحات بق�انني؟ 
الق���راح  اأن  وال�س���بب  �س���حيح  ه���ذا   -
بالقان����ن يحتاج كثريا من التاأم���ل واملراجعة، 
ومعرفة م���دى تاأث���ري اأي قان�ن �س���يطرح؛ لأن 
القان����ن �س���يطبق على جمي���ع امل�اطنني ولذا 
يجب درا�س���ته درا�سة وافية ومعرفة اأثره �سلبا 

واإيجابا بخالف القراحات برغبة.

• نبيل البل��سي	

“مزاد”: طرح 60 رقما مميزا لل�سيارات
“م����زاد”  �رسك����ة  اأعلن����ت  بن����ا:   - املنام����ة 
وبالتع����اون م����ع “العربية للم����زادات” عن اإطالق 
مزادها الإلكروين ال�س����اد�ص على 60 رقما مميز 
لل�ح����ات ال�س����يارات اخلا�س����ة م����ن فئ����ة الأرقام 
اجلدي����دة، اعتباراً من ال�ساد�س����ة م�س����اء اخلمي�ص 
وملدة اأ�س����ب�ع كام����ل. وقال الرئي�����ص التنفيذي 
ل�رسكة “مزاد” طالل العريفي، اإن املزاد ال�ساد�ص 
يحم����ل باق����ة جديدة م����ن الأرقام املميزة �س����من 
الفئ����ة اجلديدة والتي تر�س����ي خمتل����ف الأذواق، 
م�سرياً اإلى اأن املزادات الإلكرونية التي تنظمها 
ال�رسكة بالتعاون مع “العربي����ة للمزادات” تتميز 
ب�س����فافيتها العالي����ة وديناميكيته����ا و�س����ه�لة 
امل�ساركة فيها. واأ�ساف اأن املزاد ي�سكل فر�سة 
جدي����دة ملحبي اقتن����اء اأرقام مميزة ل�س����ياراتهم 
اخلا�س����ة وللذين مل يحالفه����م احلظ يف املزادات 
ال�س����ابقة، م�ؤكداً حر�ص “مزاد” على ك�سب ر�سا 
اجلمه�����ر وثقته من خالل امتثالها اأعلى املعايري 
يف خدم����ة العم����الء وتنظي����م امل����زادات الرائ����دة 
وط����رح الأرق����ام املمي����زة بال�رساك����ة م����ع اجلهات 

املخت�س����ة مبا يلب����ي رغبة ه�اة الأرق����ام املميزة 
وامل�س����تثمرين يف ه����ذا املجال. م����ن جانبه، قال 
املدي����ر التنفيذي ل�رسكة العربي����ة للمزادات عمر 
املناع����ي اإن تنظيم ه����ذا املزاد ياأتي ا�س����تمراراً 
ل�سل�س����لة املزادات التي تنظمها “مزاد” ب�س����كل 
دوري بالتعاون مع “العربية للمزادات” يف �س�ء 
النجاحات املت�ا�س����لة التي حتققه����ا ال�رسكتان، 
وم�اكب����ة للطل����ب املتزاي����د م����ن اجلمه�����ر على 
ه����ذا الن�����ع م����ن امل����زادات والإقب����ال املتنامي 
لقتناء اأرقام مميزة لل�س����يارات اخلا�س����ة. ويبداأ 
احلد الأدن����ى لبدء املزايدات مببل����غ 100 دينار، 
وت�ش����رط اآلية امل�شاركة يف املزاد الت�شجيل عرب 
امل�قع الإلكروين للعربية للمزادات اأو تطبيقها 
اخلا�ص على اله�اتف الذكية. كما تتطلب اإيداع 
ما ن�سبته 20 % من قيمة حد املزايدة عن طريق 
الإي����داع البنك����ي والتح�ي����ل اأو بطاق����ة الئتمان، 
ويت����م بعد ر�س����� املزاد اإ�س����دار فات�����رة لإمتام 
عملي����ة الدفع بالكامل واحل�س�����ل على �س����هادة 

امللكية للرقم.

را�سد الغائب

لقت�سار متثيل 
الن�اب بعدد 

معق�ل بامل�ساركات 
اخلارجية

ليكن همُّ النائب 
عند ال�سفر الدفاع 

عن البحرين ولي�ص 
ال�سياحة  

اأفكر يف دخ�ل 
النتخابات القادمة 

وبق�ة

اإجنازات اللجنة 
اخلارجية مميزة يف 

اأوقات قيا�سية
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الداعي للسالم

التعليم
•  طالبة حتتفل بيوم املعلم العاملي	

معر�ض م�سغوالت يدوية نفذها 122 طالًبا من 40 مدر�سة
النعيمي يرعى حفل “املعلم والطالب يًدا بيد”

الي����وم  بذك����رى  البحري����ن  احتفل����ت 
العاملي للمعلم؛ تقديراً واعتزازاً باجلهود 
اجلليل����ة التي يبذلها املعلمون واملعلمات 
الأفا�ض����ل. ورع����ى وزير الرتبي����ة والتعليم 
ماج����د النعيمي حفال حتت �ض����عار “املعلم 

والطالب يداً بيد”.
فني����اً  معر�ض����اً  الوزي����ر  وافتت����ح 
للم�ض����غولت اليدوي����ة الطالبي����ة التي عرب 
م����ن خالله����ا 122 طالب����اً وطالب����ة م����ن 40 
مدر�ض����ة حكومية وخا�ضة عن م�ضاعر حبهم 

وتقديره����م ملعلميه����م ومعلماته����م، ث����م 
ق����ام الوزي����ر بتك����رمي املدار�����س الفائ����زة 
واملتمي����زة باأف�ض����ل امل�ض����اركات يف ه����ذا 
املعر�����س، اإ�ض����افًة اإل����ى تك����رمي الهيئات 
الإدارية والتعليمية يف املدار�س احلكومية 
احلا�ض����لة عل����ى تقدي����ر ممت����از يف الدورة 
الثالث����ة من مراجعات هيئ����ة جودة التعليم 
يف  املتميزي����ن  واملعلم����ن  والتدري����ب، 
تطبي����ق الختب����ارات الدولية للريا�ض����يات 
والعلوم )تيمز(، ومعلمي ذوي الحتياجات 

اخلا�ض����ة الذي����ن اأظه����روا متي����زاً يف جمال 
عملهم.

واألقى الوزير كلمًة هناأ فيها املعلمن 
العامل����ي،  واملعلم����ات مبنا�ض����بة يومه����م 
موؤك����داً اأن الحتف����الت العدي����دة املقام����ة 
به����ذه املنا�ض����بة عل����ى م�ض����توى ال����وزارة 
واملدار�س تاأتي تاأكي����داً على ما يحظى به 
املعل����م يف وطننا العزيز م����ن مكانة رفيعة 
ورعاي����ة م�ض����تمرة، يف ظل دعم وم�ض����اندة 

القيادة احلكيمة يحفظها اهلل ويرعاها.

بجامعة البحرين اختتام اأيام “كونفو�سيو�ض” 
جتاهل طلب “$” لتغطية الفعالية

اختتمت اأيام كونفو�ضيو�س الثقافية بجامعة 
البحرين اأم�س )اخلمي�س(. وعر�ضت الأيام مالمح 
من الثقافة والفن ال�ضينين، والتقى الطلبة يف 
م�ض���توياتهم املختلفة بالزائري���ن، وذلك برعاية 
رئي�س اجلامعة ريا�س يو�ض���ف حمزة، وبح�ض���ور 

ال�ضفري ال�ضيني ت�ضي جتن.
وعر�س معهد كونفو�ضيو�س باجلامعة األواناً 
م���ن الفن���ون ال�ض���ينية يف معر����س افتت���ح يوم 
اً عن ر�ض���الة الفيل�ض���وف ال�ضيني  الثالثاء، معربرِّ
ال�ض���هري كونفو�ضيو�س الداعي اإلى ال�ضالم وحب 

النا�س والإح�ضان اإليهم على اختالف اأعراقهم.
وطلبت مندوبة “البالد” من الدائرة املعنية 

باجلامعة اإ�ض���دار اإذن دخ���ول والرتتيب لتمكن 
دخ���ول �ض���حافية وم�ض���ور م���ن اجلري���دة بيوم 
اخلمي����س املوافق 5 اأكتوبر 2017 )اليوم الأخري 

للفعاليات( مبوقع الفعالية.
وح���ّددت ال�ض���حيفة بطل���ب الت�ض���وير اأنها 
�ض���تنفذ تغطي���ة م�ض���ورة لفعالية الر�ض���م على 

القما�س واخلط ال�ض���يني ومناذج من اخلزفيات 
ال�ض���ينية واملالب�س والأو�ض���حة واإج���راء لقاءات 
�رسيع���ة م���ع امل�ض���اركن بالفعالي���ة وع���دد من 

زوارها.
ومل حت�ضل ال�ضحيفة على رد اأو اإذن لدخول 

احلرم اجلامعي لتغطية هذه الفعالية املهمة.

حمرر ال�سوؤون املحلية

متكني قيادات

مر�ض نادر بالثدي

ال �رشوط جديدة للتحويل لتخ�ص�صات خمتلفة  

“جدحف�سيون” رف�سوا تغيريا موؤقتا الجتاه املرور ظهرا

ل حتديد م�ضبق لعدد معن ل يتمُّ جتاوزه... جامعة البحرين ل� “$”:

رجل مرور لتنظيم احلركة عند “ثانوية البنات”... الأ�ضغال ل� “$”:

ال�ض���خري- جامع���ة البحري���ن: اأف���ادت عم���ادة 
ه ل جديد  القبول والت�ض���جيل يف جامعة البحري���ن اأنَّ
ب�صاأن ال�رشوط املعتمدة للتحويل اإلى التخ�ص�صات 
���ه مت العمل  املختلف���ة داخ���ل اجلامع���ة، موؤك���دًة اأنَّ
بال�رشوط نف�ص���ها املعتمدة يف التحويل خالل ال�صنِة 
املا�ص���ية، واأنَّ عمليات التحويل متَّت وفق ال�رشوط 

وال�ضوابط التي حتكمها.
وقالت العمادة يف رّدها على ما ن�رسته �ض���حيفة 
“البالد” يوم الأحد 1 اأكتوبر 2017، اإن اأهم ال�رشوط 
املعمول بها يف التحويل من تخ�ض�س اإلى تخ�ض�س 

اأن يك���ون التحوي���ل يف نط���اق ال�ض���واغر املتاح���ة 
ه يف حال زيادة  للتحويل اأمام الطلبة، م�ض���ريًة اإلى اأنَّ
اأع���داد الراغب���ن يف التحويل اإلى تخ�ض����س ما من 
التخ�ض�ض���ات املطروحة يف خمتلف كليات اجلامعة 
ه  عن عدد ال�ض���واغر املتاحة يف ذلك التخ�ض�س، فاإنَّ
رى املفا�ض���لة بن الطلب���ِة املتقدمن بطلبات  جتجُ

حتويل اإليه على اأ�ضا�س املعدل الرتاكمي.
واأكدت العمادة يف �ص���ياق تو�صيح اأهم ال�رشوط 
���ه يف ح���اِل  احلاكم���ة لقب���ول طلب���ات التحوي���ل، اأنَّ
الت�ض���اوي يف املعدل الرتاكمي بن اأكرث من طالٍب 

تك���ون الأف�ض���لية ملن اجت���از بنجاح عدد �ض���اعات 
معتم���دة اأكرث، اإ�ص���افِة اإل���ى �رشِط اجتي���از الطالب 
املقابل���ة ال�ضخ�ض���ية والختبار التحري���ري اللذين 
يجريهم���ا الق�ض���م الأكادميي التابع له التخ�ض����س 
املطلوب التحويل اإليه، متى كان الق�ص���م ي�ص���رط 

ذلك.
ونف���ت العم���ادة اأن يكون هناك حتديٌد م�ض���بٌق 
لع���دٍد معٍن - ل يت���مُّ جتاوزه - ميك���ن قبوله من 
الطلب���ِة الراغبن يف التحويل يف كلرِّ تخ�ض����ٍس على 

حدٍة.

اأف���ادت وزارة الأ�ض���غال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين اأنها نفذت بع�س التعديالت 
وتنظيم مواقف ال�ض���يارات؛ لتح�ض���ن اإن�ض���انية 
احلركة املرورية بالقرب من مدر�ص���ة جدحف�ص 
الثانوي���ة للبن���ات، كم���ا قام���ت الإدارة العام���ة 
للم���رور ب���وزارة الداخلية بتخ�ض���ي�س اأحد رجال 
املرور للم�ض���اعدة يف تنظيم احلرك���ة املرورية. 
وفيما ياأتي ن�س الرد من الوزارة للتعقيب على 

ت�رسيح للنائب علي العطي�س:

اإ�ضارة اإلى ما ن�رس ب�ضحيفتكم الغراء )البالد( 
يوم الأحد املوافق 17/9/2017، ب�ضاأن ت�رسيح 
النائ���ب عل���ي العطي�س حول الزدح���ام املروري 

بالقرب من مدر�صة جدحف�ص الثانوية للبنات.
اأو�ض���حت وزارة الأ�ضغال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ب���اأن الزدحامات املرورية 
تزداد بالقرب من املدار�ص يف الفرتني الذروة 
ال�ضباحية وامل�ضائية؛ نظراً لعتياد اأولياء الأمور 

تو�ضيل اأبنائهم ب�ضياراتهم اخلا�ضة.
وحول االزدحام املروري بالقرب من مدر�صة 
جدحف����س الثانوية للبنات، اأفادت الوزارة باأنها 
قام���ت بدرا�ض���ة امل�ض���كلة املذك���ورة يف وق���ت 
�ض���ابق، ومت القرتاح تغيري اجتاه املرور ليكون 

من الغرب اإلى ال�رشق. 
علما ب���اأن ال���وزارة بالتن�ض���يق م���ع املجل�س 
البل���دي للمنطق���ة اأثن���اء اإعداد الدرا�ض���ة قامت 
با�ض���تطالع اآراء الأه���ايل عن طريق ا�ض���تبانة مت 
توزيع���ه عليه���م ب�ض���اأن املقرتح بتغي���ري اجتاه 
امل���روري يف فرتة الظهرية فقط وكانت النتيجة 
باالإيجاب بن�ص���بة 86 %، اإل اأن ال�ضيا�ض���ة العامة 

لل���وزارة والإدارة العامة للمرور تقت�ض���ي بعدم 
تغري الطرق يف فرتة معينة )واحدة(، واإمنا يكون 
التغيري يكون ب�ض���كل دائم وذل���ك لعدم التزام 

ال�ضواق بالتغيري اجلزئي.
كما قامت الوزارة باإعادة الدرا�ضة املذكورة 
اأعاله م���ن جديد يف دي�ض���مرب 2016، ومت توزيع 
ا�ض���تبانة لتحديد اجتاه املرور، اإل اإنه مت رف�س 

املقرتح من جانب قاطني املنطقة.
وبن���اء علي���ه مت التوا�ض���ل م���ع النائب علي 
العطي�ص، ومت تو�ص���يح النق���اط اأعاله واالتفاق 
عل���ى اأن يتم الرتتيب لجتماع مع���ه للعمل على 
تفعي���ل هذا املقرتح ب�ض���ورة جتريبي���ة اأو طرح 

البدائل الأخرى.
وقد قامت الوزارة بتنفيذ بع�س التعديالت 
وتنظيم مواقف ال�ض���يارات؛ لتح�ض���ن اإن�ض���انية 
احلركة املرورية بالقرب من مدر�ص���ة جدحف�ص 
الثانوية للبنات، كما قامت الإدارة العامة للمرور 
ب���وزارة الداخلية بتخ�ض���ي�س اأحد رج���ال املرور 

للم�ضاعدة يف تنظيم  احلركة املرورية.
يذكر اأن ال���وزارة نفذت الكثري من تغيريات 
اجتاهات امل���رور يف العديد من املواقع خا�ض���ة 
بالقرب من املدار�ص واأثبتت جناحها يف تخفيف 
م�ض���كلة الختناق���ات املرورية، واخت�ض���ار زمن 
الرحل���ة منها على �ض���بيل املث���ال ل احل�رس طرق 

املنطقة التعليمية يف منطقة مدينة عي�ضى. 

ت�ضارك ع�ض���و هيئة التدري�س ال�ض���تاذ امل�ضاعد 
بق�ض���م اإدارة البت���كار والتقني���ة بكلي���ة الدار�ض���ات 
العلي���ا بجامع���ة اخللي���ج العرب���ي عف���اف بوغ���وى يف 
برنام���ج “متكن القيادات الن�ض���ائية يف جمال العلوم 
والتكنولوجي���ا والهند�ض���ة والريا�ض���يات”، بتنظي���م 
وزارة اخلارجية الأمريكية، وباإ�رساف �ض���فارة وا�ضنطن 

باملنامة.
ويقوم الربنامج على فكرة التبادل املهني، لنحو 

4500 م�ضارك من جميع اأنحاء العامل �ضنويا.

ا�ض���تعر�س رئي����س ق�ض���م اجلراحة بكلي���ة الطب 
والعلوم الطبي���ة يف جامعة اخلليج العربي رامي ياغان 

نتائج بحثه اجلديد. 
وب���نَّ ياغان تغ���ريات ال�ض���كل ال�رسي���ري ملر�س 
االلتهاب احلبيبي املبهم للثدي اأن هذا املر�ص نادر، 
ولكنه م�ضابه يف اأعرا�ضه ل�رسطان الثدي ال�ضائع، موؤكدا 
اأن الت�ض���خي�س ال�ض���ليم املبكر ي���وؤدي يف الغالب اإلى 
جتنب التداخ���ل اجلراحي يف بع�س الأحيان. و�ض���ملت 

الدرا�ضة 44 مري�ضا.

• عر�س معهد كونفو�ضيو�س األواًنا من الفنون ال�ضينية	

الوزير مكرما مدر�ضة العروبة البتدائية للبنات حل�ضولها على تقدير ممتاز مبراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب

• علي العطي�س	
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االستعداد للصيب

“الأ�شغال” عاجلت 35 % من م�شكالت جتمع املياه 
�شبكة جماري العا�شمة قدمية... والوزارة ت�شلمت 100 �شكوى

اأ�ش���ارت مهند�س م���دين اأول بوزارة 
الأ�ش���غال و�شوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين زينب مهدي اإل���ى اأن الوزارة 
قامت مبعاجلة نحو 35 % من م�ش���اكل 

جتمع مياه الأمطار.
وقالت “�ش���بكات ال�رصف ال�ش���حي 
والأمطار بالعا�شمة قدمية وبحاجة اإلى 
اإعادة تنظيم وجتديد، وذلك �شيتطلب 
درا�شة كلية لإعادة و�شع �شبكة كاملة”. 
اإل���ى ذل���ك، ح���ذرت رئي�ش���ة جلن���ة 
باأمان���ة  والإع���ام  العام���ة  العاق���ات 
العا�ش���مة مها اآل �شهاب من فتح غطاء 
ال����رصف ال�ش���حي فور ح���دوث اأي خلل، 

وذل���ك خلط���ورة انبع���اث غ���از امليثان 
منها.

اأغطي���ة  املواط���ن  “فت���ح  وقال���ت 
وي�ش���بب  خاط���ئ،  �ش���لوك  ال�ش���بكات 
م�ش���كلة ل�ش���بكات �رصف مياه الأمطار، 
مم���ا يوؤدي اإلى دمج مياه الأمطار ومياه 

املجاري مع بع�س”. 
مي���اه  �ش���بكات جتم���ع  اأن  وبين���ت 
الأمط���ار بحاجة اإلى مت�ش���ع م���ن الوقت 
وذلك لوجود �شغط عليها ليتم ت�رصيف 

املياه بداخلها.
واأ�ش���افت “اأمانة العا�ش���مة رفعت 
ح���وايل 100 �ش���كوى للمناط���ق الت���ي 

تتجم���ع فيه���ا مي���اه الأمط���ار ب�ش���ورة 
العا�ش���مة فق���ط، والت���ي  متك���ررة يف 
تكون غالبيتها باحلورة و�شرتة والعكر 

والق�شيبية.
اإل���ى  اأ�ش���ارت  اأخ���رى،  وم���ن جه���ة 
د�ش���ن  العا�ش���مة  اأمان���ة  جمل����س  اأن 
امللتقي���ات ال�ش���هرية باملجل����س من���ذ 
وذل���ك  اجلدي���د،  النعق���اد  دور  فت���ح 
للقاء املخت�ش���ن بالق�ش���ايا البلدية، 
اإذ اإن اللق���اءات املفتوحة بهذا ال�ش���اأن 
وغريه ت�ش���اعد على ا�شتقبال ال�شكاوى 
املواطنن واخلدمات املقدمة وكيفية 

ال�شتفادة منها. 

35 �شهريجا ل�شفط جتمعات الأمطار
البدء مبجاري الديه وحل موؤقت لهورة �شند

قال مدير اإدارة م�ش���اريع و�ش���يانة الطرق 
بوزارة الأ�شغال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين �ش���وقي منديل اإن هناك 35 �شهريجا 
وم�شخات موؤقتة ل�شفط جتمعات مياه الأمطار 

جلميع مناطق البحرين.
وك�ش���ف منديل، يف ت�رصي���ح خال امللتقى 
ال�ش���هري ملجل�س اأمان���ة العا�ش���مة، عن وجود 
خط���ة كاملة لل���وزارة حلل امل�ش���اكل من خال 

عمل �شبكات �رصف �شحية رئي�شة وفرعية.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن ال���وزارة انته���ت م���ن حل 
م�ش���كلة ال�رصف ال�ش���حي جلزيرة النبيه �شالح 
من خال طرح مناق�شة لتطويره، وانتهت كلياً 

من اإ�شكان الباد القدمي واإ�شكان جدحف�س.
وق���ال “مت البدء ب�ش���بكة ال�رصف ال�ش���حي 
مبنطقة الديه، فيما و�ش���ع ح���ل موؤقت لهورة 
�شند و�شيتطلب امل�رصوع الكبري وقتا لتو�شيل 

ال�رصف ال�شحي اإلى البحر”.
وب���ن اأن���ه مت ر�ش���د م�ش���كات الأمط���ار 
م���ن قبل كل حمافظة، و�ش���يكون ذلك �ش���من 

اأولويات امل�شاريع التي �شيتم تطويرها. 
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•  مهند�س مدين اأول بوزارة الأ�شغال و�شوؤون 	
البلديات والتخطيط العمراين زينب مهدي

• الوزارة انتهت من حل م�شكلة جماري جزيرة النبيه �شالح	

• فتح املواطن اأغطية �شبكات ال�رصف �شلوك خاطئ	

انتهاء جميع عقود الإيجارات العقارية فرباير 2018
300 األف عقد اإيجار ي�شملهم القانون اجلديد 

يف نقل���ة نوعية، تنهي امل���ادة الرابعة من 
قانون اإيجار العقارات رقم )27( ل�شنة 2014 
كافة عق���ود الإيج���ارات اخلا�ش���عة للقوانن 
ال�شابقة، وذلك بعد مرور 3 �شنوات من تاريخ 
العمل بهذا القانون، ووفًقا للزمان فاإن �شهر 
فرباير م���ن العام املقبل ه���و املوعد املحدد 
لتطبيق القان���ون اجلديد واإلغاء كافة العقود 

الإيجارية.
قان���ون العق���ارات اجلديد �ش���در لينظم 
قط���اع العق���ارات بع���د مناق�ش���ته يف الغ���رف 
الت�رصيعية خلم�س �ش���نوات، وقد حّدد القانون 
مناط���ق البحرين من حيث املعاملة القانونية، 
اإلى جانب تخفي�س �ش���قف رفع الإيجارات من 
ا يف النظام القدمي اإلى 5  % بعد  10 % �شنويًّ

م�شي �شنتن على بدء التاأجري. 
ووفًقا خلرباء اقت�ش���ادين فاإن القانون 
اجلديد �شينظم اأكرث من 300 األف عقد اإيجار 
�ش���كني وجتاري و�ش���ناعي يف خمتل���ف اأنحاء 
اململكة، وين�س على التاأكيد بت�ش���جيل كافة 
العقود الإيجارية ويبلغ ثمن ت�ش���جيل العقود 
10 دنانري عن كل عقد اأي ما يعادل 3 ماين 

دينار كاإجمايل ثمن ت�شجيل العقود.
وت���ربز مادة جدي���دة يف القان���ون اجلديد 
تن�س على ا�ش���تحداث جلنة لف�س املنازعات 
املتعلق���ة بالإيجارات وهو اأمر مل يكن موجوًدا 
يف ال�ش���ابق، اإذ كان���ت حت���ال الق�ش���ايا اإل���ى 

حماكم اعتيادية مما يطول اأمد النزاع لأعوام، 
وقد اأعطيت هذه اللجنة �ش���احيات ق�شائية 

وتنفيذية بح�شب ما اأو�شحه العقاريون.
كما يتي���ح القان���ون اجلديد مرون���ة اأكرب 
يف اإخ���اء املبن���ى امل�ش���تاأجر يف ح���ال الإخال 

بالتف���اق دون الدخ���ول يف تعقيدات قانونية 
جتع���ل من ال�ش���عب اإخ���راج امل�ش���تاأجر، ففي 
الو�ش���ع احل���ايل �ش���جلت حالت ميتن���ع فيها 
امل�ش���تاأجر عن دفع الإيجار لكن ل يتم اإخراجه 
ب�ش���هوله اأو اأن ينتهي العقد ولكن ي�شكن يف 

املبنى رغم عدم ر�ش���ا امل�ش���تاأجر دون متكن 
الأخري من اإخراجه من العقار ب�شهولة.

واألغ���ى القان���ون اجلديد التق�ش���يم الذي 
كان مين���ح مزاي���ا تف�ش���يلية ح�ش���ل عليه���ا 
امل�ش���تاأجرون للمحات التجارية يف العا�ش���مة 
املنام���ة واملحرق فيما يتعلق بعدم ال�ش���ماح 
جعله���م  مم���ا  الأ�ش���عار  بزي���ادة  للموؤجري���ن 
يتمتعون باأ�ش���عار اإيجارات منخف�شة قبل نحو 

60 عاًما.
خمتل���ف  يف  املعامل���ة  القان���ون  ووح���د 
املناط���ق الأخ���رى، الأمر ال���ذي �ش���يدفع اإلى 
تطوي���ر العق���ارات يف اأحياء املنام���ة القدمية 
التي تعاين من قدم املب���اين وعدم جاذبيتها 

ال�شتثمارية.
وج���اء يف املادة 27 م���ن القان���ون اأنه “ل 
يج���وز للموؤجر زيادة الأج���رة املتفق عليها يف 
العقد اإل بعد م�ش���ي �ش���نتن م���ن تاريخ بدء 
العق���د اأو من تاري���خ اآخر زي���ادة لاأجرة اأيهما 
اأق���رب، وتك���ون ن�ش���بة الزي���ادة 5 % للعن 
املوؤج���رة لغر����س ال�ش���كنى، و7 % لاأغرا�س 
التجاري���ة وال�ش���ناعية واملهني���ة واحلرفي���ة 
وغريها وذلك بحد اأق�ش���ى 5 مرات طوال مدة 

التعاقد، ما مل يتفق كتابة غري ذلك.

 علوي املو�شوي

اجل����دي����دة ال����ع����ق����ود  ت�������ش���ج���ي���ل  م�����ن  ال������دول������ة  م����اي����ن دي�����ن�����ار خل����زي����ن����ة   3
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اإرجاع حقوق م�شرتي الوحدات يف “جفري فيوز” 

اإحالة 4 متهمني للمحاكمة بتفجري قنبلة بالدراز وقتل �رشطي

والد “زهرة احلد”: مل اأعنف ابنتي... وزوجته: �شقطت من احلمام

بعد رف�ض “التمييز” الطلب امل�ستعجل... “ت�سوية املتعرثة”: 

نظر الدعوى مطلع نوفمرب اأمام “الكربى اجلنائية”

املحكمة توؤجل الق�سية اإلى نوفمرب املقبل لإعالن املتهمني باأمر الإحالة

املنامة - بنا: اأعلنت جلنة ت�سوية م�ساريع 
اللجن���ة ذات  املتع���رثة،  العقاري���ة  التطوي���ر 
ال�س���فة الق�س���ائية، عن اإرجاع حقوق م�سرتي 
الوح���دات يف م�رشوع “جفري في���وز” عن طريق 

بدء توزيع ح�سيلة بيع امل�رشوع.
وقال���ت اللجن���ة يف بي���ان له���ا اأم����ض اإنها 
ق���ررت توزيع ح�س���يلة بي���ع امل����رشوع بعد اأن 
اأ�س���درت حمكم���ة التميي���ز قراره���ا برف����ض 
الطلب امل�س���تعجل بوقف توزيع ح�س���يلة بيع 
امل����رشوع، و�س���وف يتم توزيع احل�س���يلة خالل 
ال�س���هر اجل���اري يف مق���ر اللجن���ة ل���دى وزارة 
العدل وال�س���ئون ال�س���المية والأوق���اف. وقد 
مت النته���اء من نقل ملكي���ة امل�رشوع خالياً من 
اأي مديوني���ات ورهون الى �رشكة عقارات رامي 
التي ر�س���ي عليها البيع يف امل���زاد بقيمة 3.6 

مليون دينار بحريني.
واأكد القا�س���ي حمم���ود عربي رئي�ض جلنة 
ت�س���وية م�س���اريع التطوير العقارية املتعرثة 
احلر�ض على ال�س���تمرار يف موا�س���لة التعامل 
مع بقية امل�س���اريع بذات اجلدية وامل�سوؤولية 
الأط���راف  جمي���ع  وحق���وق  العدال���ة  ل�س���مان 
املعنية واإ�سهاًما يف تعزيز البيئة القت�سادية 
وال�ستثمارية، حتقيًقا لالأهداف التي تاأ�س�ست 
اللجن���ة من اأجله���ا من خالل املر�س���وم بقانون 

رقم )66( ل�سنة 2014.
يذك���ر اأن م����رشوع “جفري في���وز” كان اأحد 

م�س���اريع التطوي���ر العق���اري املتع���رثة التي 
التطوي���ر  م�س���اريع  ت�س���وية  جلن���ة  تتابعه���ا 
العقاري���ة املتع���رثة اإلى جان���ب بواب���ة اأمواج 
ومارينا وي�س���ت وتالل الغ���روب، وكان مقرراً 

النته���اء منه بحلول منت�س���ف الع���ام 2009، 
ومت اإحالته من اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية 
التحتي���ة  اإلى جلنة ت�س���وية م�س���اريع التطوير 
العقاري���ة املتع���رثة، وقامت اللجن���ة بدورها 

بدرا�سته واإعداد التقارير الالزمة والجتماع مع 
املعني���ني حلل تعرث امل�رشوع. وبعد ا�س���تنفاد 
جمي���ع احللول ق���ررت بيع���ه بامل���زاد العلني 

بتاريخ  20 دي�سمرب 2016.

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: اأعل���ن وكيل 
النيابة بنيابة اجلرائم الإرهابية خالد التميمي 
اأن النياب���ة العام���ة اأجنزت التحقي���ق يف واقعة 
التفج���ري الإرهاب���ي الذي وق���ع مبنطقة الدراز 
بتاري���خ 18 يوني���و 2017 وال���ذي اأ�س���فر عنه 
مقت���ل اأح���د اأف���راد ال�رشط���ة واإ�س���ابة اآخرين، 
واأحال���ت 4 متهم���ني، اأحده���م حمبو����ض، اإلى 

املحكمة.
واأ�س���ندت اإليهم تهم جناي���ة القتل العمد 
وجناية حيازة واإحراز مفرقعات واأ�س���لحة بغري 
ترخي�ض وجناية اإحداث تفجري وجناية ا�ستعمال 
مفرقعات ترتب عليه موت اإن�س���ان وتعري�ض 
و�س���ائل النقل العام واخلا����ض للخطر واإتالف 

املمتل���كات العام���ة تنفي���ذا لغر����ض اإرهابي 
وجنحة الإتالف تنفي���ذا لغر�ض اإرهابي وجناية 
التدرب على ا�س���تعمال الأ�سلحة واملتفجرات 
لرتكاب جرائم اإرهابية وال�سرتاك فيها. وقد 
حتدد لنظ���ر الدعوى جل�س���ة بتاريخ 1 نوفمرب 
2017 اأمام املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة. 
وتعود تفا�سيل الواقعة اإلى وقوع تفجري 
اإرهاب���ي مبنطق���ة ال���دراز بتاري���خ 18 يوني���و 
2017، اأ�س���فر عن���ه مقتل اأحد اأف���راد ال�رشطة 

واإ�سابة اآخرين.
فاأم���رت النياب���ة باإج���راء التحري���ات حول 
الواقع���ة ومرتكبيها، فدلت التحريات على اأن 
املتهم���ني اتفقوا على التخطي���ط لقتل رجال 

ال�رشط���ة عن طري���ق ا�س���تهداف مركبات رجال 
الأم���ن املتواج���دة مبنطق���ة ال���دراز بالعبوات 
املتفج���رة فتم���ت مراقب���ة ور�س���د حت���ركات 
املركب���ات واختي���ار املوقع املنا�س���ب لزراعة 
العبوة املتفج���رة، وعقدوا جميع���ا العزم على 
ارتكابه���ا، فتوج���ه متهم���ان منهم اإل���ى مكان 
احل���ادث قب���ل وقوعه بوق���ت منا�س���ب وقاما 
املوع���د  وقبي���ل  املتفج���رة  العب���وة  بزراع���ة 
املحدد للتنفيذ توجها اإلى �س���طح اأحد املباين 
باملنطقة ملراقبة مركبات ال�رشطة لدى مرورها 

بجوار مكان زراعة العبوة املتفجرة.
وعن���د املوع���د املنا�س���ب للتفج���ري ق���ام 
اأحدهم���ا بال�س���غط على زر جه���از التفجري عن 

بعد فانفجرت العبوة، واأ�س���فر عن ذلك مقتل 
اأحد اأف���راد ال�رشطة واإ�س���ابة اآخران باإ�س���ابات 
ج�س���يمة وحدوث تلفي���ات باملمتلكات العامة 
واخلا�س���ة يف منطق���ة احل���ادث، فت���م القب�ض 
على اأحد املتهمني وف���ق الإجراءات القانونية 

وعر�سه على النيابة.
ه���ذا وا�س���تندت النياب���ة العام���ة يف اإحالة 
املتهمني للمحاكمة اإل���ى الأدلة القولية منها 
�س���هادة ال�س���هود والأدل���ة الفني���ة وتقاري���ر 
للح���ادث  وت�س���وير  اجلنائي���ة  الأدل���ة  اإدارة 
�س���بط بالأجهزة الإلكرتونية اخلا�سة باملتهم 
املقبو�ض عليه اإ�س���افة اإلى اعرتافه تف�سيال 

بارتكابه الواقعة برفقة باقي املتهمني.

ب���داأت املحكم���ة اأول���ى جل�س���ات حماكمة اأب 
وزوجته )خملى �س���بيلهما وممنوعان من ال�س���فر( 
متهمني بتعني���ف “زهرة احلد” ابنة املتهم الأول 
م���ن طليقت���ه حت���ى امل���وت، والبالغة م���ن العمر 
9 �س���نني فق���ط حني وفاته���ا، والت���ي عانت من 
العت���داءات املتكررة عليها حت���ى فارقت احلياة 
يف نهاية �س���هر يونيو 2016 حامل���ة اآثار تعنيفها 
امل�ستمر بكدمات وا�س���حة على ج�سدها ال�سغري، 
ف�س���ال عن ثب���وت اأن وفاتها كانت ج���راء تلقيها 

�رشبة باأداة حادة �سلبة.
وق���ررت املحكمة الك���ربى اجلنائي���ة الرابعة 
تاأجي���ل النظر يف الق�س���ية حتى جل�س���ة الأول من 

نوفمرب املقبل؛ لإعالن املتهمني باأمر الإحالة.
وبالتحقيق مع الأب املته���م اأنكر عالقته مبا 
ن�سب اإليه من اتهامات، وقال اإنه مل يكن باملنزل 
حني ح�سول الواقعة واإنه مل يعنف ابنته، خ�سو�سا 
اأن���ه هو من ات�س���ل من خ���ارج املنزل بالإ�س���عاف 
لنقلها للم�ست�س���فى وقبل و�س���وله مل�سكنه، واإن 
املتهمة الثانية ترعاهم وتعاملهم باحل�سنى، كما 
اأن املتوف���اة كانت يف يوم الواقعة ب�س���حة جيدة 
وقد احت�سنها وم�سح على راأ�سها قبيل خروجه من 
م�س���كنه ووفاتها، اإل اأنه فوجئ بعد فرتة ب�سيطة 
بزوجته املتهمة تت�س���ل به وتبلغه ب�س���قوط ابنته 
يف دورة املي���اه واأن حالتها حرج���ة، منكرا عالقته 
باحلروق التي �س���وهدت يف رقبة املتوفاة، وذكر 
اأن �س���ببها م�س���اجرة ح�س���لت بني املجني عليها 
و�سقيقتها ال�سغرى، اإذ �سكبت الأخرية عليها ماء 

حارا، ت�سبب لها بتلك احلروق.
واأكدت املتهمة الثانية �س���حة ما ذكره الأب 
املته���م من ادع���اء، وقالت اإن���ه كان متوجها لأحد 
املح���الت بعي���دا ع���ن م�س���كنهم، واإن���ه مل يتمكن 

م���ن الو�س���ول اإليه���م اإل عق���ب نقل طفلت���ه اإلى 
م�ست�س���فى املل���ك حمد؛ ب�س���بب ازدحام ال�س���ارع 

بال�سيارات.
وترع���ى الزوجة، وه���ي من اأبن���اء عمومة الأب 
املته���م، اأطف���ال املته���م ال�س���تة، اثن���ان منه���م 
اأبناوؤه���ا والأربعة الباقون ومن �س���منهم املتوفاة 
اأبن���اء طليقت���ه، واملقيمة يف بلده���ا كونها عربية 
اجلن�س���ية، واأكربه���م يبل���غ م���ن العم���ر 11 عام���ا 

واأ�سغرهم �سنتني.
وادع���ت الزوج���ة يف اأقواله���ا اأن طفلة زوجها 
�س���قطت يف احلمام، وتعر�س���ت لإ�سابات ت�سببت 
باإغمائها، واأنها توفيت ب�سبب تلك ال�سقطة، لكن 
اأخلي �سبيلها يف وقت �سابق ب�سبب اأنها حامل ويف 

اأ�سهرها الأخرية؛ لتتمكن من رعاية الأطفال.
ي�س���ار اإل���ى اأن املدي���ر الع���ام ملديرية �رشطة 
حمافظ���ة املح���رق ����رشح ب���اأن غرف���ة العملي���ات 
الرئي�سة تلقت بالغا من اأحد املواطنني مفاده اأن 
ابنته التي تبلغ من العمر 9 �س���نوات قد اأ�س���يبت 
مبك���روه اإث���ر �س���قوطها يف دورة املي���اه يف منزله 

مبدينة احلد.
واأ�س���ار اإل���ى اأن���ه ف���ور تلق���ي الب���الغ، قامت 
�رشطة املديرية باتخ���اذ الإجراءات الالزمة، كما مت 
اإر�سال �س���يارة اإ�س���عاف، اإذ مت نقل امل�سابة اإلى 
امل�ست�س���فى لتلقي العالج اإل اأنها فارقت احلياة، 
وعليه مت انتداب الطبيب ال�رشعي لتوقيع الك�سف 
الطبي الالزم حيث تبني وجود اإ�س���ابات متعددة 
حدثت يف اأزمنة خمتلفة، منها ما هو حديث ومعا�رش 
لوقت الوفاة الأمر الذي اأثار وجود �س���بهة جنائية 
يف �سبب الوفاة، وبناء عليه مت انتداب طاقم م�رشح 
اجلرمية الذي قام بدوره باإجراء املعاينة والك�سف 
على مكان احل���ادث ورفع الآثار م���ن املوقع، كما 

مت اأخ���ذ اأقوال اأفراد الأ�رشة، واإخطار النيابة العامة 
بالواقعة.

من جهة اأخرى �رشحت وزارة الرتبية والتعليم 
اإن اجلهات املخت�سة بالوزارة قامت بفتح حتقيق 
يف وفاة الطفلة التي تداولت و�س���ائل التوا�س���ل 
الجتماعي معلومات حول تعر�سها للعنف الأ�رشي 
ت�س���بب يف وفاتها، وذل���ك بناء عل���ى توجيه وزير 

الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي.
وبا����رشت اجله���ات املخت�س���ة ب�س���كل فوري 
التحقيق يف مالب�سات املو�سوع وما اإذا كان هناك 
تق�س���ري من قبل مدر�س���تها مدر�س���ة م���رمي بنت 
عم���ران البتدائي���ة للبنات يف التعام���ل مع حالتها 
اأثن���اء العام الدرا�س���ي، وما كان يظه���ر عليها من 
بع����ض الكدمات واجلروح. ويف حال ثبوت الإهمال 
اأو التق�س���ري م���ن اأي ط���رف م���ن الأط���راف داخل 
املدر�س���ة �س���تقوم الوزارة باإحالة املو�س���وع اإلى 
اجلهات القانونية املخت�س���ة يف الدولة للبت فيه، 

ومازال التحقيق جاريا.
وج���اء يف تقري���ر الطبي���ب ال�رشع���ي اأن���ه بعد 
معاين���ة جثة املتوف���اة، والت���ي كان���ت الكدمات 
وا�س���حة فيها، تبني اإ�سابتها باإ�سابات ر�سية يف 
اأماكن متعددة بج�س���دها، واأنها حدثت با�ستعمال 
ج�سم �س���لب، واأن تلك الإ�سابات حدثت يف اأزمنة 

خمتلفة.
واأو�س���ح الطبي���ب ال�رشع���ي اأن الوفاة حدثت 
نتيجة اإ�س���ابات ر�س���ية ج�س���يمة وحديثة بالظهر 
ومعا�رشة لتاريخ الوفاة، والتي اأدت لتجمع دموي 
غزير مبنطقة البطن و�سدمة نزفية، ف�سال عن اأن 
الإ�سابات امل�سببة للوفاة ل ميكن ت�سور حدوثها 
من جمرد �سقوط، بل اإنها حدثت نتيجة تعد عنيف 

عليها.

واأ�س���ار اإلى وجود اإ�س���ابات من اأدوات �سلبة 
غري خ�سنة ال�سطح كال�رشب بقب�سة اليد والركالت 
على �س���بيل املثال، ومنها حدث بج�سم اإ�سطواين 
كع�س���ا اأو خرط���وم، واأن الآثار احل���روق املوجودة 
على جانب الظهر تت�س���ابه مع �س���كل املكواة واأن 
الآث���ار على الرقبة ل حتدث من ال�س���وائل، وهو ما 
يعن���ي اأن ادع���اء الأب بانه حرق بامل���اء احلار غري 

�سحيح.
ونوه اإلى اأن ال�س���ابات اجل�س���يمة على ظهر 
الطفل���ة اأدت اإلى نزيف، وهي اإ�س���ابة غري جائزة 
احل���دوث من جم���رد ال�س���قوط ب���دورة املي���اه اأو 
الدفع، بل من اعتداء مت بعنف، ويرى اأي�س���ا باأنها 

ل حتدث من اإخوتها الأطفال ال�سغار. 
فيم���ا ذكر جريان املتهمني، والذين �س���كنوا 
بجوارهم يف �س���قة �سابقة كانوا يقطنون فيها، اأن 
الزوجني كانا دائما ما يت�ساجران واأ�سوات ال�رشاخ 
بينهم���ا تعتلي، كم���ا اأنهما غري مهتم���ني بنظافة 

اأبنائهما، معتربين اأن ذلك اإهمال بحق الأبناء. 
وبتح���ري النيابة العامة اأي�س���ا مت التو�س���ل 
اإل���ى معلومة مفادها اأن �س���قيقة املتوفاة �س���بق 
واأن اأدخلت امل�ست�س���فى كونه���ا تعاين من اآلم يف 
الراأ����ض، وعقب الك�س���ف عليها م���ن قبل الطبيب 
املخت����ض، تبني اأنها تع���اين من كدمات يف العني 

والوجه وت�سوهات.
واأحال���ت النيابة العامة املتهم���ني للمحاكمة 
على اعتب���ار اأنهما بتاريخ 3 يولي���و 2016، اأحلقا 
عم���دا اأمل���ا �س���ديدا باملجن���ي عليه���ا ذات ال���� 9 
�س���نوات، والتي كانت حتت �سيطرتهما، باأن قاما 
بالتعدي على �س���المة ج�س���مها بال����رشب واحلرق؛ 
بغر�ض تخويفه���ا ومعاقبتها ومتييزها، ونتج عن 

ذلك وفاتها.

رف�س���ت حمكمة ال�س���تئناف العليا 
اجلنائي���ة ا�س���تئناف �س���اب )34 عام���ا، 
مت  م�س���اكل(،  مي�س���و  با�س���م  م�س���هور 
�س���بطه يف كمني ح���ال مبادلته �س���الحا 
ناريا م���ن ن���وع “كال�س���ينكوف” مقابل 
13 غراما من املوؤثر العقلي “ال�س���بو”، 
واأيدت معاقبته بال�سجن ملدة 5 �سنوات 
وغرام���ة 500 دين���ار حليازت���ه ال�س���الح 
وذخائ���ره، وباحلب����ض ملدة �س���نة واحدة 
وبتغرمي���ه مبلغ 1000 دين���ار لتعاطيه 
املخ���درات، واأمرت مب�س���ادرة ال�س���الح 

والذخرية امل�سبوطني بحوزته.
وكان اأف���راد ال�رشطة قد رتبوا كمينا 
ل�س���بط امل�س���تاأنف بالتعاون مع م�سدر 
����رشي موث���وق، اإذ كان امل���دان يبح���ث 
عن م�س���رت ل�سالح الكال�س���ينكوف الذي 
ميتلك���ه، عرب مبادلة ال�س���الح بكمية من 
املوؤث���ر العقل���ي “ال�س���بو” قدره���ا 13 
غراما. ففكر “مي�سو” بالعر�ض املطروح 
اأمام���ه، ومل ي���رتدد يف املوافق���ة عليه، 
وطل���ب م���ن امل�س���در ال�رشي احل�س���ور 
ملنطق���ة الرف���اع ال�رشق���ي ليت�س���لم منه 

ال�سالح.
ويف الزمان واملكان املتفق عليهما 
ح�رش “مي�س���و م�ساكل” و�س���لم امل�سدر 
ال�رشي ال�س���الح وذخائر عددها 28 طلقة 
من ناف���ذة �س���يارته، فاأبلغ���ه الأخري اأن 
كمي���ة “ال�س���بو” موجودة يف م���كان اآخر 
واأنه �سيت�س���ل ب���ه لحق���ا لالتفاق على 
م���كان اللق���اء ل�س���تالمها، وبع���د فرتة 
زمنية ب�سيطة ات�س���ل امل�سدر ب�ساحب 
ال�س���الح وطلب منه مالقاته ليت�سلم منه 
كمية “ال�س���بو” املتفق علي���ه، ومبجرد 
اأن ا�س���تلم “مي�سو” املوؤثر العقلي حتى 
مت القب�ض عليه. وعند تفتي�ض م�س���كن 
“مي�س���و” بع���د اأخ���ذ املوافق���ة منه، مت 
العث���ور على علبت���ني م���ن “الكارتون” 
75 طلق���ة ناري���ة مم���ا  حتوي���ان ع���دد 
ت�س���تخدم يف ذات ال�س���اح امل�س���بوط، 
ور�سا�س���ة واحدة ت�س���تخدم يف م�سد�ض 
“ف���رد”. وثبت م���ن حتليل عين���ة اإدرار 
امل�ستاأنف احتواوؤها على مادة احل�سي�ض 
عقلي���ني  موؤثري���ن  وكذل���ك  املخ���درة 
“ميثامفيتامني وكلونازيبام”. واعرتف 
املدان اأنه مدمن على مادة “ال�سبو” منذ 
العام 1997، واأن ال�س���الح تعود ملكيته 
لب���ن خالته، والذي كان ينوي ت�س���ليمه 
لل�رشطة، فعر�سه للبيع مقابل مبلغ 800 
دينار فقط، وذات يوم ات�سل به �سخ�ض 
“امل�س���در ال�رشي” وتفاو����ض معه على 
املبلغ، اإلى اأن اتفقا على مبادلة ال�سالح 

بكمية “ال�سبو” امل�سار لها.

اأي���دت حمكمة ال�س���تئناف العليا 
اجلنائي���ة الأولى معاقب���ة حار�ض اأمن 
يف وزارة، يف الأربعين���ات م���ن عم���ره 
ومن ذوي الأ�س���بقيات، بال�سجن ملدة 
5 �س���نوات؛ وذل���ك لإدانت���ه بال�رشقة 
بالإك���راه ملبلغ 15 دينارا، و�سل�س���لة 
وحلق اأذن “تراكي” وخامت من الذهب 
انتزعها بالقوة من اآ�سيوية، مدعيا اأنه 
مفت�ض يف هيئة تنظيم �سوق العمل. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ذكر 
املدير العام ملديرية �رشطة املحافظة 
اجلنوبي���ة اأن �رشطة املديرية، متكنت 
م���ن القب�ض عل���ى امل�س���تبه بارتكابه 

عدد من ال�رشقات.
واأو�س���ح اأن مرك���ز �رشط���ة الرفاع 
ال�رشق���ي، تلقى بالغات عدة عن وقوع 
عدد م���ن اأعم���ال ال�رشقة، منوه���ا اإلى 
مبا�رشة اأعم���ال البحث والتحري والتي 
اأ�س���فرت عن حتديد هوية امل�ستبه به 
والقب�ض عليه، اأثناء ا�ستخدامه اإحدى 
ال�س���يارات امل�رشوق���ة وبحوزته بع�ض 

امل�سبوطات.
واأ�س���ار املدي���ر الع���ام ملديري���ة 
�رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة اإل���ى اأنه 
مت اتخ���اذ جميع الإج���راءات القانونية 
املقررة؛ متهيدا لإحالة الق�س���ية اإلى 

النيابة العامة.

تاأييد ال�سجن 6 �سنوات 
ل� “مي�سو م�ساكل”

تاأييد �سجن “ل�ض” 5 �سنوات 
ل�رشقته حلي اآ�سيوية و15 دينارا

“�رشطة اجلنوبية” ت�سبط 
م�ستبها به ارتكب �رشقات عدة 
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استفتاء كردستان مرة 
ثالثة... ما هو الفعل 
الحقيقي؟

ما هو الفعل احلقيقي والعملي الذي 
ميك���ن م���ن خالل���ه واأد خمطط التق�س���يم 
ال���ذي ميكن اأن يعم الوط���ن العربي اأمام 
اأعني اجلمي���ع؟ حيث اإن الإج���راءات التي 
بداأها النظام يف بغ���داد والتي تبتعد عن 
املنطقة الكرد�س���تانية بدل من القرتاب 
منه���ا وم���ن قاطنيه���ا، ه���ذه الإج���راءات 
لن تك���ون ذات فائ���دة م�س���تقبلية، اإمنا 
�س���تزيد من الفرقة بني مكونات ال�سعب 
العراق���ي، م���ع اأن النظام رمبا جل���اأ اإليها 
م�س���طرا، ويف نف�س الوق���ت جنده قد جلاأ 
اإليها بعد اأن حدثت الفرقة ومتكن اأعداء 
الأم���ة م���ن ا�س���تغالل الثقوب يف اجل�س���د 
العرب���ي، بالتايل من املفرت�س اأن تعقب 

تلك الإج���راءات الوقتية اإج���راءات دائمة 
وبعيدة امل���دى تنزع فتي���ل الفرقة بني 

ج�سد اأبناء الوطن الواحد.
لذل���ك ل يوج���د حل ميكن م���ن خالله 
تف���ادي تلك املوؤامرة الت���ي حتيق بالأمة 
من خ���الل مكوناتها املختلفة كما قلنا يف 
ال�سابق، اإل املواطنة احلقيقية التي يجب 
اأن تنت�رش يف ج�س���د وطنن���ا العربي الكبري، 
مواطن���ة يك���ون فيه���ا الإن�س���ان العربي 
املواط���ن الأول يف بل���ده، مواطن���ة يكون 
حمورها املواطن الإن�س���ان، فما يعي�س���ه 
وطننا الكبري يف خمتلف اأقطاره بعيد عن 
تلك املواطنة، لأن املحور والأ�سا�س الذي 
يقوم عليه ويعمل من اأجله النظام العربي 

حاليا ومنذ �س���نوات طويلة قمة النظام ل 
املواط���ن، لذل���ك ل ي�س���عر املواطن باأنه 
يعي�س يف وط���ن حقيقي يحفظ له قيمته 
وكرامت���ه واإن�س���انيته، وط���ن يك���ون فيه 
اجلميع على قدم امل�س���اواة يف كل �س���يء 
ل فرق فيه بني مواطن واآخر، وطن تكون 
فيه فر����س اجلميع متكافئة ومت�س���اوية 
يف كل �س���يء، وطن يح�س في���ه املواطن 
وي�س���تطيع  ينتج���ه،  وم���ا  عمل���ه  بقيم���ة 
الإن�س���ان اأن يعرب فيه ع���ن راأيه وموقفه 
بحرية و�رشاحة، فلو عا�س الإن�سان العربي 
يف وطن���ه به���ذه املب���ادئ فل���ن يكون له 
هدف البتعاد عنه اأو الرغبة يف النف�سال 

عن اجل�سد الأم... اهلل اأعلم.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�س���تظل البحرين العزي���زة تزدهر وتقوى 
وجذور املحبة والتعاون تربط جميع املواطنني 
يف ظ���ل قي���ادة حكيم���ة تعم���ل لتحقي���ق اآمال 
ال�س���عب وموا�س���لة م�س���رية التق���دم والنماء، 
وكذل���ك املحافظ���ة عل���ى الأم���ن وال�س���تقرار 
باعتب���اره م���ن اأه���م املرتك���زات عل���ى جمي���ع 
الأ�س���عدة، وقد عرب �س���يدي �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة 
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه عن ذلك 
خالل ا�س���تقبال �س���موه عددا من اأفراد العائلة 
املالكة الكرمية وامل�سوؤولني باململكة، يقول 
�س���موه: )اإن احلكومة على الرغم من ان�سغالها 

بالبناء والتنمية اإل اأنه���ا ل تغفل اأبداً ول يرتد 
طرفها عن الأمن وال�س���تقرار، وليعلم اجلميع 
اأن الي���د التي حتاول العبث بالأمن �س���يلجمها 

القانون(.
الق�س���ايا الت���ي تواج���ه ال���دول اليوم هي 
يف جوهره���ا ق�س���ايا اإرهابي���ة يف خ���ط بي���اين 
�ساعد، وقد اأ�س���هم النفالت الأمني والإرهاب 
يف كث���ري من ال���دول ب�س���كل وا�س���ح يف تردي 
التنمي���ة القت�س���ادية واخلدم���ات العامة التي 
تق���دم للمواطن���ني، وبالتايل تعمق���ت جراحها 
وم�س���اكلها وتزعزع���ت قواها، وا�س���تنادا اإلى 
كل م���ا �س���اهدناه عل���ى اأر�س الواق���ع فاإن من 

يق���ف وراء كل تل���ك الرجعية والع���داء العمالء 
الذين يري���دون جمتمعا متخلف���ا منهارا ممزقا 
بالتناح���رات الطائفي���ة ل����رشب كل املنجزات، 
فهوؤلء اأ�س���حاب نظرة م�س���وهة وي�س���عون اإلى 
قفل اأبواب امل�س���تقبل يف وج���ه النا�س، والبلد 
ال���ذي يرتاخ���ى يف اأمن���ه وا�س���تقراره ول يهتم 
ب���كل م���ن يق���ف يف طري���ق تقدم���ه �س���يكون 
اأول عاج���زا عن جم���اراة الع����رش، وثانيا حما�رشا 
بالأزمات والفو�س���ى وامل�سكالت القت�سادية 

والجتماعية. 
اأنعم اهلل تعالى على البحرين بيئة خ�س���بة 
لالأمن والأمان وال�س���تقرار واجلميع يعمل لبناء 

الغد الأف�س���ل، بلد بف�س���ل قيادت���ه احلكيمة 
ميتل���ك نظري���ة متمي���زة للبن���اء والتنمية ويف 
الوقت نف�سه جتده يقظا للمحافظة على الأمن 
وال�ستقرار بعيون �ساهرة و�سواعد اأمنية قوية 
حتم���ي املنج���زات بكل كف���اءة واقت���دار، حتى 
اأ�س���بح ه���ذا البلد اجلمي���ل م�رشب���ا لالأمثال يف 
التنظيم والأمن والت�سميم على النجاح وو�سع 
املواطن اأي���ا كان موقعه بكل طاقاته يف خدمة 
الوط���ن. اإن اأي حدي���ث ع���ن جن���اح البحرين يف 
املا�س���ي كما يف احلا�رش، اإمن���ا ينطلق من واقع 
تاريخ���ي توؤك���ده وتدعمه الأح���داث، فهو البلد 

الذي يوفر الطماأنينة ل�سعوب العامل قاطبة.

البحرين... البلد الذي يوفر 
الطمأنينة لشعوب العالم

 اإن م���ا حققت���ه وزارة الرتبي���ة والتعليم 
من خدمات تربوي���ة وتعليمية لطالبها كانت 
ثلة  خلف���ه اإدارة ناجح���ة يف اإجن���از اأعمالها، مممُ
بوزيره���ا الدكت���ور ماج���د بن عل���ي النعيمي 
الذي ي�س���عى وبتوجيه م���ن القيادة احلكيمة 
خدم���ات  اأداء  اإل���ى  الر�س���يدة  واحلكوم���ة 
�س���تحقيها بكل اأمانة واإخال�س،  الوزارة اإلى ممُ
متابعات���ه  املحلي���ة  جرائدن���ا  فتطالعن���ا 
امل�ستمرة مل�سرية الرتبية والتعليم من خالل 
اجتماعات���ه بامل�س���وؤولني وزياراته املتعددة 
للمدار�س مبختلف مراحلها، وحر�س���ه الدائم 
عل���ى تطوير مناه���ج الوزارة ال���ذي يعد جزءا 
مهم���ا للنظ���ام التعليم���ي يف البحري���ن م���ن 

حي���ث بنيته وحمت���واه و�س���موليته، وتواوؤمه 
م���ع ما ت�س���هده مملكة البحري���ن من حتولت 
�سيا�سية واقت�س���ادية واجتماعية وحقوقية، 
وتوافق���ه مع خلق الإن�س���ان البحريني املمُبدع 
يف كل جم���الت احلياة، ملا ميتلكه الإن�س���ان 
البحريني من قدرات ِعلمية واإبداعية. منذمُ اأن 
ر�سي الوزارة توالت  تبواأ الدكتور النعيمي كمُ
امل�س���اريع الرتبوية والتعليمية الرائدة التي 
�ساهمت فعلًيا يف الرتقاء بالعملية التعليمية 
للطلبة وحتويلها اإلى حالة من الرمُقي الثقايف 
واملواطن���ة  بالنتم���اء  وربطه���ا  والفك���ري، 
لبالدهم واأمته���م العربية، م���ع التاأكيد على 

التوا�سل مع ثقافات �سعوب العامل.

لقد عملت ال���وزارة على حتوِيل املناهج 
من �س���طور جامدة اإلى مفاهيم وقيم ت�س���اير 
م�رشوع الإ�س���الح الوطن���ي، وانطلق���ت عالًيا 
با�س���تخدام تقنية املعلوم���ات والتكنولوجيا 
التوا�س���ل والت�س���ال والتعل���م،  يف عملي���ة 
���بل الرتبوي���ة والإدارية  وهي���اأت لذل���ك ال�سمُ
والتعليمي���ة، اإن الأه���داف الت���ي ترن���و اإل���ى 
حتقيقه���ا وزارة الرتبي���ة والتعليم لن تكون 
�س���اركة فعلية من  متكاملة اإن مل تكن هناك ممُ
قبل الطلبة واأولياء اأمورهم، فكان التوا�سل 
م���ن خ���الل موقعه���ا عل���ى �س���بكة الإنرتنت 

والبوابة التعليمية.
لق���د اأتاح���ت ال���وزارة التعلي���م للجميع 

اخلا�س���ة،  الحتياج���ات  ذوي  بينه���م  وم���ن 
فهناك عالقة وطيدة بني املدر�س���ة والأ�رشة 
وموؤ�س�س���ات املجتمع املدين ل�س���مان عملية 
معامل���ة  ومت���ت  متكامل���ة،  فعال���ة  تربوي���ة 
جميع الطلبة بامل�س���اواة وغر����س قيم الولء 
واملواطن���ة وقي���م التعاي����س وقب���ول الآخر.  
يرج���ع  لطلبتن���ا  املتنام���ي  الهتم���ام  ه���ذا 
ف�س���له اإلى توجيه ودعم القيادة ال�سيا�سية 
وم�س���اندة احلكوم���ة الر�س���يدة جه���ود وزارة 
الرتبية والتعلي���م، ما اأدى اإلى تطور العملية 
التعليمي���ة يف مملكة البحرين، ونالت ب�س���ببه 
مملكة البحرين �س���هادات تقدير من عدد من 

املنظمات الرتبوية والثقافية كاليون�سكو.

 الدور التربوي والتعليمي 
لوزارة التربية والتعليم )2(

ومضات

albinali_a
@hotmail.com

أحمد سند البنعلي

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

وق����ع قب����ل اأي����ام تفج����ري يف منطقة 
الديه، واأ�سيب على اإثره خم�سة من رجال 
ال�رشطة، كان����وا يقومون بواجبهم الوطني 
يف تاأم����ني الع����زاء، هاه����ي الدم����اء تنزف 
من جدي����د، مازال����وا بكل جراأة ين�س����بون 
الأفخ����اخ، اأعم����ال اإجرامي����ة يحرتفه����ا من 
�س����د  اإغ����واوؤه  ومت  وطنيت����ه  رخ�س����ت 
م�س����لحة ب����الده، يوؤ�س����فنا اأن ن����رى بيننا 
مثل ه����ذه العق����ول املتخلف����ة والقلوب 
املتحجرة التي �س����خرت جل وقتها لهدم 
الوطن، اأ�س����بح �س����غلها ال�س����اغل تدمري 
 منجزاته ومكت�س����باته حتقيق����ا ملبتغاها. 
اإن جه����ود وزارة الداخلي����ة ل ينكره����ا اإل 
جاحد، البحرين من اأ�سغر دول العامل ويف 
اإزائها اأمريكا “اأك����رب دولة”، دولتان نال 
الإرهاب منهما يف الوقت نف�سه رغم الأخذ 
بالأ�سباب الأمنية، اإن حادثة الديه معزولة 
ول تمُنق�س من جهود الداخلية �س����يئا، يف 

�سياق ك�سف واإف�سال ع�رشات غريها. 
الداخ����ل  م����ن  اله����دم  عام����ل  اإن 
وف����ك االرتب����اط م����ع الروؤو�����س املدب����رة 
�����رشوري يف ه����ذه الظ����روف، فالب����د م����ن 
البح����ث ع����ن القل����م الق����ادر عل����ى �س����رب 
عن����د  الفك����ري  النح����راف  ج����ذور  غ����ور 
 ه����وؤلء ليب����داأ دك البي����ت م����ن الداخ����ل.

اإن جن����اح حماول����ة من قب����ل الإرهابيني ل 
يعني ف�س����ل الأجه����زة الأمني����ة، بدليل ما 
ح�س����ل يف ل�����س فيغا�����س باأم����ريكا التي 
تع����د اأك����رب دول����ة باأدواته����ا وتقنياته����ا 
ول  الإره����اب،  ومتابع����ة  حمارب����ة  يف 
ي�س����دق عليه����ا مفه����وم الف�س����ل ملجرد 
 اإخفاقه����ا يف احتواء حادثة هن����ا اأو هناك.
ن�س����كر وزارة الداخلية وجمي����ع العاملني 
فيه����ا، وعل����ى راأ�س����هم الفري����ق الرك����ن 
ال�سيخ را�س����د بن عبداهلل، على جهودهم 
احلثيث����ة وقدرتهم املتقنة يف ال�س����يطرة 
على ه����ذه الفئة املاأج����ورة بحكمة حلفظ 

اأمننا وا�ستقرارنا.

رؤية مغايرة

 خيوط مشتركة

فالح هادي الجنابي

 

حق���وق  مل���ف  ي���زال  ول  كان 
الإن�سان يف اإيران اأكرث امللفات التي 
تثري خوف ورعب نظام املاليل وتثري 
�سخطه وجتعله يفقد اتزانه، ذلك اأن 
اإيجاد حل لهذه امل�سكلة، اأي توفري 
احلقوق امل�رشوعة لل�س���عب الإيراين 
م���ن حري���ة ودميقراطي���ة حقيقية، 
�س���يكون اإيذانا بنهاي���ة هذا النظام 
 الذي يكرهه ال�س���عب الإيراين كله.
ه���ذا النظ���ام املتخل���ف ال���ذي بني 
على اأ�س���ا�س قمع ال�س���عب الإيراين 
وم�س���ادرة حريات���ه وكذل���ك عل���ى 
اأ�سا�س ت�س���دير التطرف الإ�سالمي 
والإرهاب ل���دول املنطقة والتدخل 
يف �س���وؤونها، كان دائم���ا اأ�س���به م���ا 
يكون مباكنة دموية حت�سد الأرواح 
وتزرع اخلوف والدمار يف كل مكان، 
ومل تتوق���ف هذه املاكن���ة الدموية 
ع���ن العمل ط���وال العق���ود الأربعة 
املن�رشم���ة، خ�سو�س���ا عندما وجدت 
الأر�س���ية مالئمة لذلك من اأكرث من 
ناحية، فالدول الغربية ت�س���اير هذا 
النظام ومتا�س���يه من اأجل م�س���الح 
حم���ددة، اأم���ا دول املنطق���ة فاإنها 
تتجاهل هذا النظام بانتظار اأن تبادر 
ال���دول الغربية وخ�سو�س���ا اأمريكا 
باتخاذ موقف منه، وال�سحية الأكرب 
من ه���ذه املواقف “غري املنطقية” 
ال�س���عب الإي���راين ال���ذي دف���ع ول 
يزال يدف���ع اأثمانا �س���خمة من اأجل 
ذلك، اأما ال�س���حية الثانية �س���عوب 
ودول املنطق���ة التي عانت بدورها 
الأمري���ن م���ن التدخ���الت ال�س���افرة 
له���ذا النظ���ام وتاأ�سي�س���ه لأح���زاب 
 وجماع���ات عميل���ة تابعة ل���ه فيها.
مل���ف حق���وق الإن�س���ان يف اإيران مت 
جتاهل���ه من قب���ل املجتم���ع الدويل 
لأ�س���باب متباين���ة �س���بت كله���ا يف 
م�سلحة هذا النظام، يف وقت ميكن 
ا�س���تخدامه بطريق���ة مثل���ى،  في���ه 
غ���ري اأن املقاوم���ة الإيراني���ة الت���ي 
كان���ت دائما تبذل ما بو�س���عها من 
اأجل ت�س���حيح الكثري م���ن املواقف 
اخلاطئة “اإقليمية كانت اأم دولية”، 
ب���ادرت للتحرك عل���ى امللف طوال 
�س���نة من خ���الل حرك���ة املقا�س���اة 
التي تقودها ال�س���يدة مرمي رجوي، 
املنتخب���ة من  رئي�س���ة اجلمهوري���ة 
جان���ب املقاوم���ة الإيراني���ة، والتي 
دعت اإلى فتح مل���ف اإبادة اأكرث من 
30 األ���ف �س���جني �سيا�س���ي يف عام 
1988، وهي جرمية مروعة اعرتفت 
منظمة العفو الدولي���ة باأنها جرمية 
�س���د الإن�س���انية، ودعا مقرر حقوق 
الإن�س���ان لأمني ع���ام الأمم املتحدة 
باإج���راء  “غاليندوب���ول”،  وقته���ا 
حتقي���ق حول ه���ذه املج���زرة، لكن 
يف ظ���ل ظ���روف واأو�س���اع ات�س���مت 
 بالغمو�س مل يت���م اتخاذ اأية خطوة.
الن�س���اطات املتوا�س���لة للمقاوم���ة 
ب�س���اأن ملف حقوق الإن�سان يف اإيران 
ومل���ف جم���زرة �س���يف 1988، نتج 
عنها قي���ام مقررة حقوق الإن�س���ان 
يف اإي���ران عا�س���مة جهانغ���ري، اإل���ى 
الإ�س���ارة اإل���ى ه���ذه املج���زرة على 
وجه التحديد، ونف�س الأمر بالن�س���بة 
ملذكرة الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطوني���و غوتري�س، وه���و ما يعني 
بداي���ة تدويل ه���ذه الق�س���ية التي 
حاول نظام امل���اليل التغطية عليها 
والته���رب م���ن م�س���وؤوليتها طوال 
29 عام���ا، وو�س���ول املل���ف الأم���م 
املتحدة يفتح اآفاقا جديدة لل�سعب 
الإيراين و�س���عوب العامل للق�سا�س 
من هذا النظام، واملطلوب اإقليميا 
ودوليا واأمريكيا ب�سكل خا�س، دعم 
وم�س���اندة تدويل ه���ذه املجزرة من 
خالل اإ�س���دار بيان يطالب بت�سكيل 
هيئ���ة م�س���تقلة للتحقي���ق فيه���ا، 
فذلك من �س���اأنه �سحب الب�ساط من 
حتت اأقدام نظام املاليل. “احلوار”.

لنسحب البساط 
من تحت أقدام 

ماللي إيران



“فاو”: ارتفاع اأ�سعار الغذاء 
العاملية 0.8 % يف �سبتمرب

روم���ا -روي���رز: قالت منظم���ة الأغذي���ة والزراعة 
للأمم املتح���دة )فاو( اأم�س اخلمي�س اإن اأ�س���عار الغذاء 
العاملي �سجلت ارتفاعا طفيفا يف �سبتمرب على اأ�سا�س 
�س���هري بفعل زي���ادة التقييمات يف قطاع���ي الزيوت 
النباتية والألبان. و�سجل موؤ�رش فاو لأ�سعار الغذاء، الذي 
يقي�س التغريات ال�س���هرية ل�سلة من احلبوب والزيوت 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم وال�س���كر، متو�س���طا 
بلغ 178.4 نقطة يف �س���بتمرب بارتف���اع 0.8 % مقارنة 
مع اأغ�سط�س .وزادت اأ�سعار الغذاء يف الأ�سواق العاملية 

4.3 % مقارنة مع �سبتمرب ال�سابق.

“موديز” متنح “الأهلي املتحد” نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

ثبتت وكالة موديز ت�سنيفات البنك الأهلي املتحد مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة، حيث مت ت�سنيف 
الودائع الطويلة الأجل عند درجة A2 وخط الئتمان الأ�سا�سي عند درجة baa3. وقالت الوكالة “ي�سري 
التقيي���م الئتم���اين للبنك اإلى و�س���ع القت�س���اد الكلي القوي، وقوة وا�س���تقرار جودة اأ�س���ول البنك، 

وم�ستويات الر�سملة القوية التي تعك�س متانة م�ستويات ال�سيولة والربحية الرئي�سة. 
ومم���ا يوؤث���ر يف نقاط القوة ه���ذه الرتك���زات االئتمانية الكب���رة يف البنك، وترك���زات يف قطاعات 
معينة”. وحول العوامل التي على اأ�سا�س���ها مت الت�س���نيف، اأو�س���حت موديز اأنها ت�سمل قوة وا�ستقرار 
جودة الأ�س���ول مع م�س���تويات قوية من راأ�س املال، مقايي�س قوية لل�سيولة، لكن هناك تركزاً يف جانب 
التموي���ل، وتركزات جوهرية يف مقر�س���ن وقطاع���ات معينة، واحتمالت مرتفع���ة لدعم احلكومة عند 

حاجة البنك لذلك.
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اقتصاد
املحرر االقت�صادي

“قمة امل�صتثمرين” ت�صتقطب 6 م�صاريع نا�صئة من غزة
الفعالية ت�سعى لت�سهيل احلوار بن ال�رشكات يف ريادة الأعمال

 زينب العكري من �صاحية ال�صيف

ق���ال الرئي�س التنفي���ذي ل�رشك���ة “تنمو”، 
ح�س���ن حيدر، اإن اإقام���ة قمة م�س���تثمري ريادة 
الأعم���ال يف ال����رشق الأو�س���ط و�س���مال افريقيا 
)املينا( 2017 لل�س���نة ال�ساد�س���ة على التوايل 
هو دليل على جناحها اإ�س���افة اإلى زيادة ن�سبة 
امل�س���تثمرين املوجودين، واأ�ساف اأن البحرين 
ما ت���زال من ال���دول الرائدة اقليمي���ا يف جمال 
دعم امل�ساريع النا�سئة وريادة الأعمال لل�سباب 

البحرين.
واأ�ساف يف ت�رشيحات �سحافية على هام�س 
انطلق فعاليات قمة م�س���تثمري ريادة الأعمال 
يف ال����رشق الأو�س���ط و�س���مال افريقي���ا )املينا( 
2017 بن�سختها ال�ساد�سة اأم�س، اأنه خلل العام 
اجلاري مت ا�س���تقطاب 6 م�س���اريع من غزة اأتى 
بها ا�س���حابها لتقدمي اأعمالهم للم�س���تثمرين، 
الفًت���ا اإلى اأنها م�ص���اريع ممتازة، وي�ص���ل عدد 
امل�س���اريع امل�س���اركة يف القمة اإل���ى حوايل 30 
م�رشوعا نا�س���ئا والعديد من امل�ستثمرين الذين 
يرغب���ون يف ال�س���تثمار مب�س���اريع ذات اأف���كار 
جديدة وغ���ري متكررة، ويبلغ ع���دد البحرينين 
امل�س���اركن 6، وت�س���ارك ع���دد م���ن اجله���ات 
والإم���ارات  وال�س���عودية  والأردن  م����رش  م���ن 

وغ���زة والكويت واملغرب، مبيًن���ا اأن القمة هي 
الأولى م���ن نوعها التي تركز على رواد الأعمال 
وتعريفهم على امل�ستثمرين لل�ستثمار يف هذه 

امل�ساريع.
واأو�س���ح حي���در اأن قم���ة م�س���تثمري ريادة 
الأعم���ال متكن���ت خلل 5 �س���نوات م���ن اإ�رشاك 
اأكرث من 150 �رشكة نا�س���ئة، و�س���مان اأكرث من 
6 ملي���ن دولر لتموي���ل ال�رشكات النا�س���ئة، 

وم�ساركة اأكرث من 1000 م�ستثمر.

واأو�س���ح اأن امل�س���اريع املوجودة تطورت 
من���ذ امل�س���اركة يف القم���ة الأول���ى حي���ث كان 
ا�س���حابها ل ي�س���تطيعون حتى عر�س امل�رشوع 
عل���ى امل�س���تثمرين ولك���ن جودته���ا تط���ورت 

للأح�سن حاليا. 
التنمي���ة  جمل����س  م�س���اهمة  حي���در  واأك���د 
القت�س���ادية وم�س���اهمته يف دعم رواد الأعمال 
به���دف الرتق���اء بامل�س���اريع النا�س���ئة وتبني 
مب���ادرات ال�س���باب املبتك���رة يف جم���ال ريادة 

العم���ال والبح���ث عن فر�س عم���ل يف قطاعات 
غ���ري تقليدي���ة والركي���ز على املتخ�س�س���ن 
يف التكنولوجي���ا، مبيًن���ا اأنه مت عق���د موؤمترين 
تكنولوجي���ن خ���لل الأ�س���بوع املا�س���ي وهذا 
النج���اح يف ال�س���وق والتطوي���ر يف رواد الأعمال 

جيد ل�سوق البحرين.
عل���ى  الأعم���ال  رواد  تركي���ز  اأن  واأ�س���اف 
التكنولوجيا اأف�سل من املوؤ�س�سات املتو�سطة 
ولك���ن  بط���يء  تو�س���عها  ان  اإذ  وال�س���غرية 

امل�س���اريع املوج���ودة يف التكنولوجيا والتقنية 
ت�س���تطيع التو�س���ع مبراحل كب���رية وهي تعترب 
م�ساريع مهمة مل�س���تقبل البحرين القت�سادي، 
كما اأ�س���بح هذا القطاع واعدا لنجاح امل�س���اريع 
النا�سئة يف وقت زمني ق�سري وباأقل التكاليف.
واأ�س���ار اإل���ى اأن عدد امل�س���اركن �س���نويا 
ثابت مع �س���مان التغري والتح�س���ن م���ن ناجية 
جودة امل�س���اريع وبذلك ا�س���بح هناك ح�س���ور 
ل�رشكات اأكرث، موؤكدا على اأهمية القمة يف توفري 
اأر�سية خ�سبة لتفاعل امل�ستثمرين مع اأ�سحاب 
امل�س���اريع النا�س���ئة، خللق فر�س ا�س���تثمارية 
نوعية يف الأ�س���واق النا�س���ئة والنتقال بها نحو 

العاملية يف مرحلة متقدمة. 
ولف���ت اإل���ى اأن �رشك���ة “تنمو” ت�س���عى من 
خ���لل القمة لبن���اء اأول من�س���ة م�س���ممة لدعم 
ومتكن ال�رشكات النا�سئة اجلديدة يف اململكة، 
وتوفري من�س���ة متميزة لتبادل اأف�سل اخلربات 
وت�س���هيل احلوار بن ال�رشكات امل�س���تثمرة يف 
ريادة الأعمال، بهدف متكن وت�س���جيع املزيد 
من امل�س���تثمرين على تق���دمي مزيد من الدعم 
اإل���ى ال����رشكات النا�س���ئة املبتك���رة يف منطق���ة 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )املينا(، علوة 
عل���ى الركيز عل���ى الأفكار املبتك���رة يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 

• اجلل�سة الفتتاحية لقمة م�ستثمري ريادة الأعمال يف ال�رشق الأو�سط و�سمال افريقيا )املينا( 2017	

ترامب يطلب 29 مليار دوالر لبورتوريكو من الكونغر�س

”GEC“ بتلكو” حت�صد جائزة اأف�صل م�رشوع من“

تبحث زيادة راأ�س املال عمومية “البحرين وال�رشق االأو�صط” 
يف 22 اأكتوبر اجلاري

املنامة - مبا�رش: تنعقد اجلمعية العمومية 
 ،)BMB( لبن���ك البحري���ن وال�رشق الأو�س���ط
املدرج ببور�س���ة البحرين، ملناق�س���ة زيادة 
راأ�س���مال البنك، يف ي���وم 22 اأكتوبر اجلاري، 

وفقاً لبياٍن �سحايف.
واأو�س���ح بي���ان البن���ك لل�س���وق، اأم����س 
اخلمي�س، اأن زيادة راأ�س مال البنك ال�س���ادر 
واملدفوع من 60.500 مليون دولر، مق�س���م 
اإلى 242 �س���هم، حي���ث اأن القيمة ال�س���مية 

تبل���غ 0.25 دولر، �س���تتم زيادت���ه اإلى 121 
ملي���ون دولر. واأ�س���اف البن���ك يف بيانه، اأن 
زيادة راأ�س املال �س���تكون من خلل اإ�س���دار 
نحو 242 مليون �س���هم، حتى ت�سل اإلى نحو 

484 مليون �سهم.
واأ�س���ار البن���ك اإل���ى اأن���ه �س���يتم بح���ث 
املوافقة على االعفاء والتنازل عن اأى �رشوط 
م�س���بقة لزيادة اأ�س���هم امل�س���اهمن بن�سبة 

ت�سل اإلى 30 % اأو اأكرث يف اأ�سهم البنك.

يذك���ر اأن نتائج البنك للرب���ع الثاين من 
ع���ام 2017، بلغت 802 األ���ف دولر، مقابل 
اأرب���اح بلغ���ت 1.33 ملي���ون دولر يف الفرة 
املقارنة من العام املا�س���ي، مراجعة بن�سبة 

.% 39.7
وكان���ت اأرب���اح البنك تراجع���ت يف الربع 
الأول م���ن الع���ام اجلاري بن�س���بة 5.4 % اإلى 
1.41 مليون دولر، مقابل اأرباح بلغت 1.49 

مليون دولر بالربع الأول من عام 2016.

الرئي����س  ����رشح  ب:  ف  -ا  بورتوريك���و 
الأمريك���ي دونال���د ترام���ب اأنه �س���يطلب من 
الكونغر����س الإف���راج ع���ن 29 ملي���ار دولر؛ 
لتقدمي م�س���اعدة عاجلة لبورتوريكو اجلزيرة 
الت���ي دمره���ا الإع�س���ار ماري���ا، وخف�س جزء 
م���ن الدَّين الهائل الذي تعاني���ه هذه الأر�س 
الأمريكي���ة. وق���ال ترام���ب اإنه ين���وي الطلب 
م���ن الكونغر����س نحو 29 ملي���ار دولر، بينها 
12.77 مليار للم�ساعدة العاجلة، و16 مليارا 

خلف�س الدَّين.
وكان الرئي����س الأمريك���ي حت���دث ع���ن 
اإمكان �س���طب جزء من دي���ن بورتوريكو بعد 
اأ�س���بوعن من مرور الإع�س���ار. وقال ل�س���بكة 
فوك�س نيوز “تعرف���ون اأنهم يدينون مببالغ 
كبرية لأ�س���دقائكم يف وول �سريت. ميكننا 
اأن نق���ول وداع���ا لذل���ك”. وكان ترام���ب زار 
الثلثاء هذه الأر�س الأمريكية للقاء منكوبن 
يف االإع�صار الذي اأودى بحياة 34 �سخ�سا على 
الأق���ل يف اجلزيرة التي ي�س���عر عدد كبري من 

�سكانها اأن امل�ساعدة تاأخرت يف الو�سول.
واأكد الرئي�س الأمريكي اأي�س���ا لل�س���بكة 
الأمريكي���ة “�س���نفعل �س���يئا. �س���نعمل على 
اإ�س���لحها”. واأ�س���اف “علين���ا اأن ننظ���ر اإلى 

هيكل الدَّين مبجمله”.
وكان لت�رشيحات ترامب وقع �س���يئ جدا 
على اأ�س���واق امل���ال، اإذ اإن اأ�س���عار �س���ندات 
يف  ت�س���تحق  الت���ي  وخ�سو�س���ا  بورتوريك���و 
2035، تراجعت من 44 �سنتا للدولر الثلثاء 
ال���ى 38،2 �س���نت الأربع���اء. وارتفعت فائدة 
هذه ال�س���ندات ب�س���كل كبري من 18،475 % 
اإل���ى 21 %. وطلب حاكم بورتوريكو يف مايو 
اإعلن اجلزيرة يف و�س���ع اإفل�س لإعادة هيكلة 

دينها الهائل البالغ 73 مليار دولر.
وقال اخل���رباء يف مرك���ز التحليلت “بي 
تي اآي جي” اإن الرئي�س “ترامب ل ي�س���تطيع 
اأن ي�س���مح لنف�سه ب�س���طب دين بورتوريكو؛ 
الأن معظم���ه ممل���وك م���ن جانب م�ص���تثمرين 

�سغار”، ولي�س من جانب �صناديق حتوط.

املنام���ة - بتلكو: نال���ت �رشكة “بتلكو”، 
جائ���زة اأف�س���ل م����رشوع يف حفل اإع���لن جوائز 
لقط���اع  للت�س���ال  العاملي���ة  املوؤ�س�س���ة 
Global Enterprise Co - )للت�سالت 
فن���دق  يف  اأقي���م  ال���ذي   )nect – GEC
 3 بتاري���خ  بدب���ي   Rixos Premium
اأكتوب���ر 2017،وذلك وفقا لبيان �س���ادر عن 
ال�رشك���ة اأم�س. وذكر البي���ان اأن “ GEC تعد 
اأكرب مراك���ز للأبح���اث التكنولوجية يف ال�رشق 
الأو�س���ط وافريقيا، وي�سكل فوز بتلكو بهذه 
اجلائزة املرموقة تقديراً ملا توفره بتلكو من 

�سبكة النرنت فائق ال�رشعة”.
وا�س���اف البي���ان “يحظ���ى حف���ل توزيع 

Global Ente - )جلجلوائ���ز املرموق���ة م���ن 
prise Connect – GEC( باهتم���ام بالغ، 
كونه ميث���ل معي���اراً مهماً ل���لأداء املتميز يف 
قط���اع تكنولوجي���ا املعلومات والت�س���الت 
على م�صتوى منطقة ال�رشق االأو�صط وافريقيا، 
كما اأنه حمط اهتم���ام كبار اللعبن يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت للتناف�س 
الراغب���ة  عل���ى اجلوائ���ز. وتخ�س���ع اجله���ات 
بالتناف�س للف���وز باجلائزة للتدقيق من قبل 
جلن���ة من اخلرباء التي تطبق معايري �س���ارمة 
ل�سمان اأن ال�رشكات امل�ستحقة للجائزة يكون 
لديه���ا ب���اع يف جم���ال البت���كار واملب���ادرات 

الناجحة”. 

4 �رشكات بحرينية �صمن قائمة “فورب�س” لـ“النا�صئة” 
حققت جناحات يف قطاع ريادة الأعمال

ت�سّدرت الإمارات قائمة الدول العربية 
بعدد ال�رشكات النا�سئة التي حققت اأف�سل 
النجاحات يف قطاع ريادة الأعمال، بنحو 79 

�رشكة.
وج���اءت البحرين بح�س���ب القائمة التي 
اأعدتها جملة “فورب�س ال�رشق الأو�س���ط” يف 
الرتيب ال�ساد�س بامل�ساركة مع فل�سطن 
واملغ���رب بواقع 4 ����رشكات، فيما �س���جلت 
م�رش الثانية عربية ب���� 20 �رشكة تلها لبنان 
ب���� 17 �رشك���ة. وك�س���فت “فورب����س” ع���ن 
ال����رشكات النا�س���ئة يف حف���ل اأقامت���ه بدبي 
ح�رشه نخبة من امل�س���تثمرين ورواد الأعمال 
الأك���رث ابتكاراً يف الع���امل العربي. ثم جاءت 
 10 الراب���ع بواق���ع  ال�س���عودية بالرتي���ب 
�رشكات، فالأردن خام�سا ب� 9 �رشكات نا�سئة، 
ثم البحرين وفل�سطن واملغرب بالرتيب 

ال�ساد�س ب� 4 �رشكات لكل منها.
ال�س���ابع  املوق���ع  الكوي���ت  و�س���جلت 

ب�رشكتن ثم قطر �رشكة واحدة.
وت�س���منت قائم���ة ه���ذا الع���ام ثلث���ة 
ت�س���نيفات ه���ي “اأق���وى 100 �رشكة عربية 
نا�س���ئة”، والتي تنفذ اأهم الأفكار املبتكرة 
ويدعمه���ا اأف�س���ل امل�س���تثمرين يف اأرج���اء 
الع���امل، و”50 �رشك���ة عربي���ة نا�س���ئة حتت 
ال�س���وء”، مل تتل���ق بع���د متوي���ًل �س���خماً، 
ولكنه���ا تب���دو ناجحة م�س���تقبلً، و”اأن�س���ط 
50 م�س���تثمراً يف ال�رشكات النا�سئة”.  وبلغ 

اإجم���ايل التمويل ال���ذي تلقت���ه 150 �رشكة 
نا�س���ئة يف العامل العربي بح�سب “فورب�س” 
ملي���ار دولر )مت�س���منة 571 مليون دولر 

ل�رشكة كرمي(. 
وقال���ت رئي����س حتري���ر جمل���ة فورب�س 
“اإن  العمي���ان  خل���ود  الأو�س���ط  ال����رشق 
امل�رشوعات الريادية املبتكرة ت�سهم يف منو 
القت�س���اد يف العامل العربي. ك�سفت قوائم 
ه���ذا العام ع���ن جانب مث���ري للهتمام حول 
الكيفية التي تدفع بها خمتلف اجلن�س���يات 
من امل�ستثمرين ورواد الأعمال اإلى حتقيق 
النمو يف قطاع ال�رشكات النا�س���ئة يف العامل 

العربي”.
يف  امل�س���جلة  ال����رشكات  ع���دد  ويبل���غ 
البحرين )حت���ى نهاية الربع الأول من العام 
اجل���اري( نح���و 88.5 األف �س���جل جتاري يف 

خمتلف الأن�سطة
ع���دد  اأن  ر�س���مية  بيان���ات  واأظه���رت 
�س���جلت ال����رشكات اجلدي���دة امل�س���جلة يف 

البحرين قفزت بن�س���بة 90.3 % منذ بداية 
الع���ام اجلاري )2017( وحت���ى نهاية الربع 

الأول.
وبّينت اأرقام وزارة التجارة وال�س���ناعة 
وال�س���ياحة، اأن الوزارة اأ�س���درت منذ بداية 
الع���ام وحتى تاريخ 25 مار����س 2017 نحو 
2088 �س���جلً جدي���داً لل����رشكات مقارنة ب� 
1097 �س���جلً للف���رة نف�س���ها م���ن الع���ام 

املا�سي.
ومع الزيادة الأخري ي�س���ل عدد �سجلت 
ال����رشكات املرخ����س له���ا يف البحري���ن نحو 
ف���روع  )ت�س���م  جتاري���ة  �رشك���ة   29221

ال�رشكات(.
الفردي���ة اجلدي���دة،  املوؤ�س�س���ات  اأم���ا 
فقد منت �س���جلتها مبق���دار 1.5 % فقط 
يف الف���رة نف�س���ها لتبل���غ 3404 �س���جلت 
موؤ�س�س���ة من���ذ بداي���ة العام اجل���اري وحتى 
2017، ليبلغ اإجمايل �س���جلت  25 مار����س 
املوؤ�س�سات الفردية 59240 �سجلً جتارياً.

• عدد ال�رشكات النا�سئة العربية بح�سب قائمة جملة فورب�س	

العددالدولة العدد الدولة املحرر االقت�صادي

4البحرين 79اإلمارات 

4المغرب 20مصر 

4فلسطين 17لبنان 

2الكويت 10السعودية 

1قطر 9األردن 
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1.95 ملي�ن دينار لإن�ساء م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
”A320“ طريان اخلليج” تبيع وتعيد تاأجري 6 طائرات ايربا�ص“

فتح جمل�ص املناق�صات واملزايدات اأم�ص يف 
جل�ص���ته الأ�صبوعية 15 مناق�ص���ة، عامة وحمدودة، 

تابعة اإلى 12 جهة حكومية.
واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن�رشت عل���ى موقع 
املجل�ص اأن اأبرز املناق�صات تعود جلهاز امل�صاحة 
والت�ص���جيل العق���اري، وتتعلق باإن�ص���اء موؤ�ص�ص���ة 
التنظي���م العقاري، تقدم اإليه���ا 6 عطاءات، اأقلها 
بقيم���ة 1.95 مليون دينار، يف ح���ن اأكربها بنحو 

4.5 مليون دينار.
وكان جمل�صا ال�صورى والنواب قد اأقرا م�رشوع 
قان���ون التنظي���م العق���اري، وين����ص على اإن�ص���اء 
موؤ�ص�صة تلحق بجهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري 
ت�ص���مى موؤ�ص�ص���ة التنظيم العقاري تتولى مبا�رشة 
جميع املهام وال�صالحيات الالزمة لتنظيم القطاع 

العقاري يف اململكة. 
وم���ن اأبرز مهامها و�ص���ع وتنفيذ خطة وطنية 
ب�ص���اأن القط���اع العقاري تت�ص���من الإ�ص���راتيجية 
وال�صيا�ص���ة العام���ة ب�ص���اأن القطاع مبراع���اة توجه 

الدولة وخطط التنمية القت�صادية والجتماعية.
وبل���غ اإجمايل العط���اءات املقدم���ة 83 عطاء، 
وكان جمم���وع اأقلها نحو 3.4 ملي���ون دينار، فيما 

مت تعليق 6 عطاءات تابعة اإلى 5 جهات.

ونظ���ر املجل�ص يف مناق�ص���تن ل�رشكة طريان 
اخللي���ج، اأولهم���ا لبيع واإع���ادة تاأج���ري 6 طائرات 
ايربا�ص )A320( اجلديدة تقدم اإليها 5 عطاءات 
م���ن دون اأن يت���م الإف�ص���اح ع���ن قيم���ة اأي منها، 
والثانية لتوفري �ص���وكولته مكون���ة من )3 قطع( 
مل�صافري ال�ص���قر الذهبي تقدم اإليها 3 عطاءات 
اأقله���ا بقيم���ة 126 األ���ف ي���ورو “ما يع���ادل نحو 

55.77 األف دينار”.
كم���ا نظ���ر املجل����ص يف مناق�ص���تن لهيئ���ة 
الكهرباء واملاء، اأولهما ل�صتبدال اأنابيب وموا�صري 
املي���اه القدمي���ة باأنابي���ب الب���ويل اإثل���ن عالي���ة 

الكثاف���ة مبنطقة عراد جمم���ع 244 على اأن يكون 
املتقدمن للمناق�صة من مقاويل العقود الزمنية 
املوؤهلن باإدارة توزيع املياه تقدم اإليها عطاءان 
اأقلهما 170 األ���ف دينار، والثانية لفتح العطاءات 
الفني���ة لتزوي���د وتركي���ب وتد�ص���ن 4 حم���ولت 
كهربائي���ة بقدرة )100 اأم يف اأي( يف حمطة الرفاع 
تقدم اإليها 4 عط���اءات مت تعليق اثنن منها ومل 

يتم الإف�صاح عن قيمة اأي عطاء منها.
وكذل���ك فت���ح املجل�ص مناق�ص���تن ل���وزارة 
الأ�صغال و�ص���وؤون البلديات والتخطيط العمراين، 
اأولهم���ا ل�ص���تئجار 44 مركب���ة ل�ص���وؤون البلديات 

و�ص���وؤون الزراع���ة تقدم اإليه���ا 7 عط���اءات اأقلها 
بنح���و 282.29 األف دين���ار، والثاني���ة لتوفري اأيد 
عاملة لأعمال الت�صغيل وال�صيانة مل�صنع جتفيف 
احلم���اأة مبركز حمطة توبلي ملعاجل���ة مياه ال�رشف 
ال�ص���حي تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 88.4 

األف دينار.
واأي�ًص���ا فتح املجل�ص مناق�صة لبلدية املنامة 
ل�صيانة امل�ص���طحات اخل�رشاء ب� 21 حديقة بنطاق 
اأمانة العا�ص���مة تقدم اإليها 9 عطاءات اأقلها بنحو 
114.36 األف دينار يف حن اأكربها بقرابة 562.9 
األ���ف دينار، ومناق�ص���ة ل���وزارة الداخلي���ة لتوفري 

اأجه���زة التربيد للوزارة تق���دم اإليها عطاء واحد مل 
يتم الإف�صاح عن قيمته ومت تعليقه.

وفتح املجل�ص مناق�صة ل�رشكة تطوير للبرول 
لتوفري خدمات التتبع لتعزيز املعلومات عن م�صار 
تدف���ق النفط وامل���اء والغاز والبخ���ار يف املكامن 
تقدم اإليها 3 عطاءات مت تعليق اأحدها واأقل عطاء 
بنح���و 388 األف دينار، ومناق�ص���ة لهيئة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار لتطوي���ر مدخل متح���ف البحرين 
الوطن���ي )زراع���ة( تق���دم اإليه���ا 7 عط���اءات مت 
تعلي���ق اأحدها واأقل عطاء بنحو 32.47 األف دينار، 
ومناق�ص���ة لهيئة تنظيم �ص���وق العم���ل للتجديد 
 )IBM( ال�ص���نوي لراخي�ص الربجميات من �رشكة

تقدم اإليها عطاء واحد ب� 86.4 األف دينار.
وكذلك فتح املجل�ص مناق�صة لهيئة البحرين 
لل�ص���ياحة واملعار�ص لتنظيم الن�ص���خة الرابعة من 
مهرجان البحرين للت�ص���وق تق���دم اإليها 17 عطاء 
اأقله���ا بقيم���ة 146 األف دينار يف ح���ن اأكربها ب� 
1.38 ملي���ون دين���ار، ومناق�ص���ة للهيئ���ة العامة 
للتاأمن الجتماعي لتوفري حرا�ص اأمن تقدم اإليها 
14 عط���اء اأقلها ب� 18.48 األف دينار، ومناق�ص���ة 
لوزارة املوا�ص���الت والت�ص���الت ل�ص���يانة جهاز 
رادار قيا����ص الري���اح ودرجات احل���رارة يف الغالف 
اجلوي تق���دم اإليها عطاء واحد بنح���و 70.87 األف 

دينار ومت تعليقه.

• اأبرز املناق�صات املطروحة	

يقفالن على ارتفاع و“الإ�سالمي”  م�ؤ�رشا “البحرين” 
تداول 5.8 مليون �صهم و�صند ب� 1.4 مليون دينار

اأقف���ل  البحري���ن:  بور�ص���ة   - املنام���ة 
موؤ����رش البحري���ن الع���ام اأم����ص اخلمي����ص عند 
م�ص���توى 1،274.10 بارتفاع وق���دره 0.16 
نقطة مقارنة باإقفاله ي���وم الأربعاء، يف حن 
اأقفل موؤ�رش البحرين الإ�ص���المي عند م�صتوى 
نقط���ة   3.19 وق���دره  بارتف���اع   1،005.94
مقارنة باإقفاله ال�ص���ابق. وبل���غ اإجمايل كمية 
الأوراق املالية املتداولة يف بور�صة البحرين 
5.79 مليون �ص���هم و�ص���ند، بقيم���ة اإجمالية 
قدرها 1.35 ملي���ون دينار، مت تنفيذها من 

خالل 115 �صفقة.
وتداول امل�صتثمرون يف البور�صة  5.79 
مليون �ص���هم، بقيم���ة قدره���ا 1.35 مليون 
دين���ار مت تنفيذه���ا من خالل 114 �ص���فقة، 
وركز امل�ص���تثمرون تعامالتهم على اأ�ص���هم 
قطاع ال�ص���تثمار، والذي بلغت قيمة اأ�صهمه 
املتداولة 588.09 األف دينار، اأي ما ن�ص���بته 
43.53 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���الأوراق 
املالي���ة املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 3.54 
ملي���ون �ص���هم، مت تنفيذه���ا من خ���الل 20 

�صفقة.

وج���اءت جمموع�ة ج���ي اف ات����ص املالية 
يف املرك���ز الأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�ص���همها 
املتداولة 528.41 األف دينار اأي ما ن�ص���بته 
39.11 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���الأوراق 
املالي���ة املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 3.19 
ملي���ون �ص���هم، مت تنفيده���ا م���ن خ���الل 9 
�ص���فقات. اأما املرك���ز الثاين، ف���كان للبنك 
الأهل���ي املتحد بقيمة قدره���ا 273.64 األف 
دين���ار، اأي م���ا ن�ص���بته 20.25 % من القيمة 
الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدرها 1.04 مليون �ص���هم، مت تنفيذها من 
خالل 7 �صفقات. ثم جاءت اأملنيوم البحرين 
)األب���ا( بقيمة قدرها 240.75 األف دينار، اأي 

م���ا ن�ص���بته 17.82 % من القيم���ة الإجمالية 
ل���الأوراق املالي���ة املتداولة وبكمي���ة قدرها 
481.50 األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 8 

�صفقات.
ومت ي���وم اأم�ص تداول اأ�ص���هم 14 �رشكة، 
ارتفعت اأ�ص���عار اأ�ص���هم 5 ����رشكات، يف حن 
انخف�صت اأ�صعار اأ�صهم 3 �رشكات، وحافظت 
بقية ال�رشكات على اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.

كما مت اإبرام �صفقة واحدة على ال�صندات 
املدرجة يف بور�ص���ة البحرين بقيمة قدرها 4 
اآلف و40 دين���ار، اأي ما ن�ص���بته 0.30 % من 
القيمة الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة، 

يف حن بلغت الكمية 4 اآلف �صند.

• ال�رشكات الأكرث تداول من حيث القيمة	

أقل عطاء بالديناراأمل احلامد الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

1,950,000 KPMG Fakhro 6 محدودة إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري جهاز المساحة 
والتسجيل العقاري

70,874.00 Mena Aerospace 1 محدودة صيانة جهاز رادار قياس الرياح 
ودرجات الحرارة في الغالف الجوي

المواصالت 
واالتصاالت

0 - 5 محدودة بيع وإعادة تأجير 6 طائرات أيرباص 
)A320( الجديدة طيران الخليج

144,364.50 Sayed Kadhem Al Durazi 9 عامة صيانة المسطحات الخضراء بـ 21 
حديقة بنطاق أمانة العاصمة بلدية المنامة

“متكني” و“بتك” تطلقان جائزة البحرين للتقنية

اأ�سهم اأوروبا ترتاجع مع هبوط داك�س الأملاين 

املنام���ة -بتك: اأطلق �ص���ندوق العمل 
“متكن” وجمعية البحرين ل�رشكات التقنية 
“بتك” الن�ص���خة الأولى من “جائزة البحرين 
للتقني���ة”، حيث من املق���رر اأن يتم الإعالن 
عن النتائج م�ص���اء ي���وم الإثن���ن 9 اأكتوبر 
ال���رواق  فعالي���ات  هام����ص  عل���ى   ،2017
الوطني البحريني يف معر�ص جيتك�ص الذي 
�ص���ينعقد هذا العام يف الفرة من 8 اإلى 12 

اكتوبر يف مركز التجارة العاملي بدبي.
واأك���د الرئي�ص التنفي���ذي ل� “متكن” 
اإبراهي���م حمم���د جناح���ي اأن ه���ذه اجلائ���زة 
تهدف اإلى حتفيز �رشكات تقنية املعلومات 
البحريني���ة لتطوي���ر منتجاته���ا واخلدم���ات 
الت���ي تقدمها، وه���و الأمر الذي من �ص���اأنه 
التاأ�ص���ي�ص لبن���اء ك���وادر حملي���ة كفوءة يف 
قطاع تقنية املعلومات، ملا له من دور مهم 
يف امل�ص���اهمة يف تنويع القت�صاد الوطني، 
وتنمية قطاعاته املختلف���ة، واإتاحة املجال 
اأمام  تطوير �صناعة متقدمة يف جمال تقنية 
املعلومات والت�ص���الت، حيث ين�صجم هذا 
التوجه م���ع التطور امللحوظ الذي ت�ص���هده 
مملكة البحري���ن على طريق الرتق���اء باأداء 
هذا القطاع، والذي ي�ص���ب ب�صكل مبا�رش يف 

اأهداف روؤية البحرين 2030.
متك���ن  “حتر����ص  جناح���ي  واأ�ص���اف 
ب�صكل م�صتمر على مواكبة اجلهود الوطنية 
العامل���ة على تطوي���ر القت�ص���اد الوطني؛ 
لتحقيق اأهداف النمو والزدهار على الوجه 
الأمثل، وجعل القطاع اخلا�ص حمركا رئي�صاً 

للنمو”.
من جانب���ه، قال رئي�ص جمعية البحرين 

ل�رشكات التقنية “بت���ك” عبيديل العبيديل 
اإن ه���ذا الإطالق امل�ص���رك ب���ن اجلمعية 
و”متك���ن” جلائزة البحري���ن للتكنولوجيا 
ياأتي يف اإط���ار ال�رشاكة الإ�ص���راتيجية بن 
اجلانب���ن والرامية اإلى تطوير قطاع تقنية 
البحري���ن،  يف  والت�ص���الت  املعلوم���ات 
م�ص���يدا باجلهود التي تقوم بها متكن يف 

هذا املجال. 
واأو�صح العبيديل اأن اجلائزة تلقت 29 
م�رشوعاً م���ن ال�رشكات امل�ص���اركة يف اجلناح 
الوطن���ي البحريني يف جيتك����ص هذا العام، 
مو�ص���حاً اأنه جرى ا�صتعرا�ص وتقييم جميع 
الطلبات املر�صحة للجائزة بعناية من جانب 
جلنة حتكيم خا�صة تتاألف من خرباء دولين 
ه���م: ف���ادي عبداخلالق من �رشك���ة اأوراكل، 
وط���ارق حجازي من مايكرو�ص���وفت، ونا�رش 
فوؤاد وفادي العلول من اجلامعة الأمريكية 
يف ال�ص���ارقة، ون�صال بيطار جمعية “اإنتاج” 
م���ن الأردن، وبول فنغنان من �رشكة هواوي 

ال�صينية. 
وتاأت���ي هذه اجلائزة انطالقا من اأهداف 
ت�ص���جيع ازدهار قط���اع تقني���ة املعلومات، 
وتعزيز فر�ص ال�صتدامة والتطوير امل�صتمر 
وفق���ا للمعايري الدولية، حيث تقوم معايري 
اجلائزة على جوانب عدة تقيمية للم�ص���اريع 
املقدمة من جانب املوؤ�ص�ص���ات امل�ص���اركة 
ت�ص���مل كل م���ن الإب���داع والبت���كار، وتلبية 
احلاج���ات التجاري���ة والجتماعي���ة لل�ص���وق، 
وم���دى تناف�ص���يتها يف الأ�ص���واق الإقليمية 
اأف�ص���ل املمار�صات  والدولية، وا�ص���تخدام 

الدولية، ومدى فاعلية اخلطة الت�صويقية. 

الأ�ص���هم  تراجع���ت  -روي���رز:  ميالن���و 
اأم����ص  املبك���رة  التعام���الت  يف  الأوروبي���ة 
اخلمي����ص، حي���ث انخف����ص املوؤ����رش داك����ص 
الأملاين من م�ص���توى قيا�ص���ي، بينما تعافت 
الأ�صهم الإ�صبانية من اخل�صائر التي تكبدتها 
يف اجلل�صة ال�صابقة نتيجة للتوتر املتنامي يف 
اإقلي���م كتالونيا. وتراجع املوؤ�رشان �ص���توك�ص 
600 الأوروب���ي وداك����ص الأملاين بنحو 0.15 
%، بينم���ا �ص���عد املوؤ����رش اإيبك�ص الإ�ص���باين 
0.6 %. وت�ص���در �صهم اأ�صا اأبلوي ال�صويدية 
ل�صناعة الأقفال قائمة الأ�صهم اخلا�رشة، حيث 
ه���وى 4.9 % بعد اأنب���اء ذك���رت اأن الرئي�ص 

التنفي���ذي لل�رشك���ة يوه���ان مول���ن يفكر يف 
مغ���ادرة من�ص���به العام املقبل بع���د اأكرث من 

ع�رش �صنوات اأم�صاها يف ال�رشكة.
وتراجع���ت اأ�ص���هم البنوك للي���وم الثاين 
ب�ص���بب خم���اوف م���ن التوت���ر ال�صيا�ص���ي يف 
اإ�ص���بانيا واأنب���اء قال���ت اإن البن���ك املرك���زي 
جتني���ب  البن���وك  م���ن  �ص���يطلب  الأوروب���ي 
املزيد من ال�ص���يولة لتغطية دي���ون متعرثة 
مت جدولته���ا حديثا. وت�ص���در قطاع املرافق 
قائمة القطاعات الرابحة الذي ارتفع مدعوما 
ب�ص���عود �ص���هم �رشك���ة الكهرباء الفرن�ص���ية 

اإي.دي.اإف 3.3 %. 

• عبيديل العبيديل	 • اإبراهيم جناحي	

النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني(الشركة

39.11%528,407.910 مجموعة جي اف اتش المالية

20.25%273,637.800 البنك األهلي المتحد

17.82%240,750.000 المنيوم البحرين )ألبا(

IFRS 9 تداخل بني معياري املحا�سبة رقم 30 والدويل
ردا على “اأيويف”... “جمل�ص البنوك” يطلب تو�صيحات ويوؤكد: 

الع����ام للبن����وك:  املنام����ة - املجل�����ص 
ق����ّدم املجل�ص العام للبنوك واملوؤ�ص�ص����ات 
الر�ص����مية  املظل����ة  الإ�ص����المية،  املالي����ة 
للموؤ�ص�ص����ات املالية الإ�ص����المية تعليقاته 
اإلى هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات 
املالي����ة الإ�ص����المية )اأيويف( فيم����ا يخت�ص 
مب�ص����ودة معيار املحا�ص����بة املالي����ة )رقم 
واخل�ص����ائر  املوج����ودات  “ا�ص����محالل   )30
الئتمانية”، وذلك يف �صبيل حتقيق الهدف 
ال�ص����راتيجي الأول يف دع����م ال�صيا�ص����ات 
والنظ����م الرقابية، وب�ص����فة املجل�ص العام 
�ص����وت ال�ص����ناعة املالية الإ�ص����المية على 

م�صتوى العامل.
ونوه املجل�ص العام اأن معيار املحا�صبة 
املالي����ة )رق����م 30( يغط����ي العدي����د م����ن 
املوا�ص����يع املوج����ودة يف املعي����ار الدويل 
 IFRS )رق����م  املالي����ة  التقاري����ر  لإع����داد 
9(، وبالت����ايل م����ن املفي����د اأن توفر هيئة 
املحا�ص����بة واملراجعة للموؤ�ص�ص����ات املالية 
الإ�صالمية )اأيويف( املزيد من التو�صيحات 
واملعلومات حول اأوجه الت�ص����ابه والختالف 
ب����ن املعياري����ن وم����دى تداخلهم����ا. ذلك 
لأن العدي����د م����ن اأع�ص����اء املجل�����ص الع����ام 
لإع����داد  الدولي����ة  املعاي����ري  ي�ص����تخدمون 
التقارير املالية يف اإعداد بياناتهم املالية، 
وبالت����ايل فاإن����ه من املهم له����م اأن يفهموا 

مدى وطبيعة الختالف بن املعيارين.

وذكر املجل�����ص يف بيان تلقت “البالد” 
ن�صخة منه اأم�ص اأنه “يرحب من حيث املبداأ، 
بتطبيق نهج اخل�صائر الئتمانية املتوقعة 
وذل����ك ملا لهذا النهج من مزايا بالإ�ص����افة 
اإل����ى م�ص����اهمته بخلق املزيد م����ن التقارب 
ب����ن املعايري الإ�ص����المية والتقليدية. ومع 
ذل����ك، يبدو اأن امل�ص����ودة املقرحة ملعيار 
املحا�ص����بة املالي����ة )رق����م 30( تختلف عن 
املعي����ار ال����دويل للتقاري����ر املالي����ة )رقم 
9( يف بع�����ص املجالت. وبالتايل �ص����يكون 
من املفي����د املوائمة ب����ن املعيارين قدر 
امل�صتطاع وذلك من اأجل �صهولة تطبيقهما 

بالتوازي.
وقد ع����رب العديد من اأع�ص����اء املجل�ص 
الع����ام عن قلقهم ب�ص����بب ا�ص����تبعاد عقود 
امل�ص����اربة وامل�ص����اركة من نهج اخل�ص����ائر 
يتعل����ق  فيم����ا  املتوقع����ة  الئتماني����ة 
وبالتايل  امل�صتقبلية.  النقدية  بالتدفقات 
يو�ص����ي املجل�ص العام بتقدمي املزيد من 
التو�ص����يحات والتفا�ص����يل خا�ص����ة فيم����ا 
يتعل����ق باخل�ص����ائ�ص املح����ددة للمنتجات 
واملمار�ص����ات امل�رشفية الإ�ص����المية. وفيما 
يتعلق بتاري����خ التنفيذ، يو�ص����ي املجل�ص 
الع����ام مبوائمة تاريخ تطبي����ق هذا املعيار 
مع املعيار ال����دويل للتقارير املالية )رقم 
9( والذي �ص����يدخل حيز التنفيذ لل�صنوات 
املالي����ة التي تبداأ بتاري����خ اأو بعد تاريخ 1 

يناير 2018”. 
واكد املجل�ص العام على رغبة اأع�صائه 
بتطبي����ق املعاي����ري اجلديدة ال�ص����ادرة عن 
هيئ����ة املحا�ص����بة واملراجعة للموؤ�ص�ص����ات 
املالية الإ�ص����المية )اأيويف( ب�ص����كل متزامن 
مع املعاي����ري الدولية للتقاري����ر املالية ما 
اأمك����ن. ولذلك ي����رى املجل�ص الع����ام، وفقا 
لبيان����ه “اأن ا�ص����تكمال ه����ذا املعيار يعترب 

م�صاألة ملحة عاجلة”.
وع����رب املجل�ص الع����ام يف خت����ام البيان 
“ع����ن �ص����كره للجه����ود املبذولة م����ن قبل 
)اأيويف( للحفاظ على اأف�ص����ل املمار�ص����ات 
للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية .فبالإ�صافة 
اإل����ى دع����م ال�صيا�ص����ات والنظ����م الرقابية، 
ي�ص����تمر املجل�ص العام يف دعم املوؤ�ص�صات 
املالية الإ�ص����المية م����ن خالل عدة اأن�ص����طة 
ومبادرات متنوعة، تت�ص����من توفري من�صة 
حوار لل�ص����ناعة املالية الإ�ص����المية متكنها 
من مناق�ص����ة م�ص����تجدات اخلدمات املالية 
الإ�صالمية والق�صايا احلديثة، هذا بالإ�صافة 
اإل����ى متثي����ل ال�ص����ناعة املالية الإ�ص����المية 
يف اأه����م الفعالي����ات العاملي����ة لل�ص����ناعة، 
والعم����ل عل����ى ن�رش الوع����ي واملعلومات من 
خالل املطبوعات املتخ�ص�ص����ة يف الق�صايا 
املالية والإدارية لل�صناعة وبرامج التطوير 

املهني”.
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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 بأنه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب شركة محور للخدمات الصناعية ش.و.و )ملالكها مطلق بن 
سليم املطيري( املسجلة مبوجب القيد رقم 97848-1، طالبني تغيير االسم 
التجاري من الشركة محور للخدمات الصناعية ش.ش.و )ملالكها مطلق بن 

سليم املطيري( الى محور للخدمات الناعية ذ.م.م.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مردة 
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )158908( لسنة 2017

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة محور للخدمات الصناعية 
ش.ش.و. )ملالكها مطلق بن سليم املطيري(

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب

شركة ميجاترون الستشارات تصاميم الديكورات الداخلية ذ.م.م
الى شركة ميجاترون بروجيكتس ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مردة 
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

القيد: 110038-1   -   التاريخ: 3/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2017-156872( لسنة 2017
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ميجاترون الستشارات تصاميم 

الديكورات الداخلية ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم اليها

السادة / مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصص
نيابة عن املالك / عبداحلنان عبداحلميد درويش درويش 
حملالت عبداحلنان عبداحلميس درويس )مؤسسة فردية( 

واملسجلة مبوجب القيد رقم 15011، يطلب حتويل الفرع رقم 
)3( والفرع رقم )4( للمؤسسة الفردية اململوكة له إلى شركة 
تضامن برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني وذلك لتبح مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:

1- عبداحلنان عبداحلميد درويش درويش
2- عيسى ابراهيم عبداحلميد درويش

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل فروع ملؤسسة فردية
إلى شركة تضامن

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مروان عبداهلل يوسف محمد رحيمي

االسم التجاري احلالي: مطعم ومشويات جنمة نور البحرين
االسم التجاري اجلديد: مطعم ومشويات جنمة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-157468( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

109926-1
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وقال���ت ماريان غا����ر، رئي�س���ة بعثة 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف �سوريا 
:”عل���ى م���دى الأ�سبوع���ن املا�سي���ن، 
العملي���ات  يف  مقلق���ة  زي���ادة  �سهدن���ا 
الع�سكرية املرتبط���ة مب�ستويات مرتفعة 
م���ن ال�سحاي���ا املدني���ن  ينق���ل زمالئي 
ق�س�ساً مروعة مثل عائلة ت�سم 13 فرداً 
فرت من مدينة دير الزور لتفقد ع�رة من 
اأفرادها يف �رب���ات جوية وانفجار عبوات 

نا�سفة على الطريق”.
م���ن جانب اآخ���ر، اأك���دت وزارة الدفاع 
الرو�سي���ة تدم���ر مواق���ع تابع���ة لتنظيم 
“داع�ش” الإرهابي عرب �ربات ب�سواريخ 
“كاليرب” املجنح���ة على مدينة امليادين 

ال�سورية.
الرو�سي���ة  الدف���اع  وزارة  واأو�سح���ت 
نوفغ���ورود”،  “فيليك���ي  غوا�ست���ي  اأن 
و”كولبينو” املتمركزتن يف حميط البحر 
الأبي�ش املتو�سط وجهت���ا �ربتن ب�10 
�سواريخ جمنحة من ط���راز “كاليرب” اإلى 
اأه���داف الإرهابين الدولي���ن يف حميط 

مدينة امليادين.
واأك���دت ال���وزارة اأن تنظيم “داع�ش” 
تكبد خ�سائر كب���رة يف الأرواح واملعدات 
جراء ال�ربتن، م�سيفة اأن العملية كانت 
تهدف اإل���ى دعم اأعمال وح���دات القوات 
احلكومي���ة ال�سوري���ة الرامي���ة اإلى تدمر 

التنظيم يف حمافظة دير الزور.

وتابع���ت اأن جمموعة م���ن �سالح اجلو 
الرو�س���ي يف �سوري���ا وجمموع���ة ال�سف���ن 
احلربي���ة الرو�سي���ة يف البح���ر املتو�س���ط 
ت�ستمران يف دعم اأعمال القوات ال�سورية 
الرامية اإلى تدمر “داع�ش” يف وادى نهر 

الفرات.

واأ�ساف���ت وزارة الدف���اع اأن وح���دات 
ال�ستط���الع الرو�سية ك�سفت مواقع هامة 
تابع���ة ل�”داع�ش” يف حمافظ���ة دير الزور 
وه���ي م�ستودع���ات لالأ�سلح���ة واملعدات 
املدرعة يف حميط مدينة امليادين، حيث 

مت تدمرها عرب ال�ربات املذكورة.

• زيادة مقلقة يف العمليات الع�سكرية املرتبطة مب�ستويات مرتفعة من ال�سحايا املدنين	

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

ال�سعودية تفكك خلية اإرهابية مرتبطة بـ “داع�ش”
دب����ي - العربية.نت: اأعلنت رئا�سة اأمن الدول����ة يف ال�سعودية يف بيان لها، اخلمي�ش، 

عن تفكيك خلية اإرهابية مرتبطة بتنظيم “داع�ش” يف الريا�ش يف عملية ا�ستباقية.
وذك����ر البي����ان اأنه مت القب�����ش عل����ى 5 اأ�سخا�ش ومداهم����ة 3 مواق����ع مرتبطة بخلية 
“داع�����ش” يف الريا�ش، وقتل 2 من اأفراد التنظيم الإرهابي يف موقعن منف�سلن، ومت 

�سبط اأ�سلحة نارية ومواد كيمياوية ت�ستخدم ل�سنع متفجرات مع اخللية الداع�سية.
واأو�س����ح البي����ان اأن انتحاري����ا تابع����ا لداع�ش فجر نف�س����ه يف ا�سرتاح����ة يف حي الرمال 
بالريا�����ش حا�رتها ق����وات الأمن ال�سعودية، واأي�س����اَ اأعلن البيان ع����ن مقتل م�سلح من 
“داع�ش” رف�ش ال�ست�سالم لقوات الأمن. وداهم الأمن ال�سعودي �سقة �سكنية يتح�سن 
فيها م�سلح تابع ل� “داع�ش” يف حي منار غرب الريا�ش. وبح�سب البيان، فاإن اأع�ساء خلية 

“داع�ش” ا�ستخدموا اإ�سطبال للخيل يف حي الغنامية كمقر لهم.
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الكويت- سكاي نيوز عربية: 

ق�ست املحكمة الد�ستورية الكويتية 
بعدم د�ستورية قان���ون الب�سمة الوراثية، 
الذي اأثار اجل���دل يف الكويت منذ �سدوره 
عق���ب اأحداث التفجر الإرهابي الذي طال 
م�سج���د الإم���ام ال�س���ادق يف رم�س���ان عام 

2015، واإلغائه.
ومن���ذ �س���دور القانون بع���د موافقة 
جمل����ش الأم���ة الكويت���ي، لق���ى اعرتا�سا 
وا�سع���ا م���ن قب���ل الأو�س���اط ال�سيا�سي���ة 
والقانوني���ة ملخالفت���ه مب���داأ اخل�سو�سية 
النائ���ب  م���ن  كل  وكان  ال���رباءة.  ومب���داأ 
واملحام���ي  اخلليف���ة  م���رزوق  ال�ساب���ق 
ع���ادل العبداله���ادي ق���د تقدم���ا بطع���ن 
عل���ى القان���ون اأمام املحكم���ة الد�ستورية 
ل�”خمالفته مبادئ الإن�سانية والتفاقيات 

واملواثيق والقوانن الدولية”.
وكان اأم���ر الكوي���ت ال�سي���خ �سباح 
الأحم���د ال�سباح ق���د وجه ب�”اإع���ادة النظر 
بقان���ون الب�سم���ة الوراثية مب���ا يتفق مع 
املب���ادئ الد�ستوري���ة وي�س���ون احل���ق يف 
اخل�سو�سي���ة مبا يحق���ق امل�سلحة العامة 

واأمن املجتمع”.

كويتا ـ رويترز:

اإن  الباك�ستاني���ة  ال�سلط���ات  قال���ت 
تفج���را انتحاري���ا يف م���زار بجن���وب غرب 
باك�ست���ان اأم�ش اخلمي����ش اأ�سفر عن مقتل 
ع����رة اأ�سخا����ش واإ�سابة اأك���ر من 20 يف 
اأحدث هجوم طائف���ي يف اإقليم بلوخ�ستان 
امل�سط���رب. وع���ادة ما تتعر����ش طوائف 
م�سلم���ة متث���ل اأقلية يف الإقلي���م لهجمات 
م���ن جماعات مت�س���ددة من بينه���ا تنظيم 
الدول���ة الإ�سالمية الذي اأعل���ن م�سوؤوليته 
عن عدة تفجرات. وقال �سارفراز بوجتي 
وزي���ر داخلي���ة اإقليم بلوخ�ست���ان لرويرتز 
اإن �رطي���ا اأوق���ف النتحاري عل���ى مدخل 
امل���زار ال�سويف مما اأ�سفر عن مقتله اأي�سا 
لكن عمل���ه ال���ذي و�سفه بالبط���ويل قلل 
عدد ال�سحاي���ا. واأ�ساف “ع����رة اأ�سخا�ش 
قتلوا واأ�سيب اأكر من 20”. وكان املزار 
مكتظ���ا ب�سبب اإحي���اء ذك���رى مقتل زعيم 
روح���ي حملي. و�سهد الإقلي���م اأعمال عنف 
عل���ى جبهتن على م���دى اأكر م���ن عقد. 
وي�س���ن انف�ساليون يف بلوخ�ستان هجمات 
عل���ى اأهداف مرتبط���ة باحلكومة املركزية 
اإ�ساف���ة اإل���ى هجم���ات م���ن طالب���ان ومن 

اإ�سالمين مت�سددين اآخرين يف الإقليم. 

واشنطن ـ أ ف ب:

قت����ل 3 جن����ود امركي����ن م����ن القوات 
اخلا�س����ة وراب����ع من “دول����ة �ريك����ة” عندما 
تعر�س����ت دوري����ة امركية-نيجرية م�سرتكة 
لكم����ن ق����رب احل����دود م����ع م����ايل يف جنوب 
غرب النيجر، بح�س����ب ما اأكد البنتاغون اأم�ش 
اخلمي�����ش. وا�س����اف البنتاغ����ون ان جندين 
امركي����ن اآخرين جرحا يف الهجوم الذي وقع 
عندم����ا كان اجلن����ود المركي����ون ي�ساعدون 
اجلي�ش النيجري يف عمليات مكافحة الرهاب 
يف املنطق����ة امل�سطربة. وق����ع الهجوم على 
بعد 200 كلم تقريبا �سمال نيامي يف جنوب 
غرب النيجر، بح�سب بيان للقيادة المركية 

النيجرية من مقرها يف �ستوتغارت باأملانيا.
وق����ال البي����ان ان الهج����وم وق����ع عل����ى 
احل����دود م����ع م����ايل حي����ث تن�س����ط اجلماعات 
اجلهادية املتطرفة. ومل تعلن ا�سماء اجلنود 
المركي����ن لك����ن تقاري����ر اعالمي����ة ذكرت 
انه����م من الق����وات اخلا�س����ة “غرين بريت” 
)القبع����ات اخل�����ر( الت����ي كان����ت يف النيجر 
لتدريب القوات املحلية. وقال بيان القيادة 
الفريقية ان “القوات المركية موجودة يف 
النيجر لتق����دمي التدريب وامل�ساعدة المنية 
جهوده����ا  يف  النيجري����ة  امل�سلح����ة  للق����وات 

ملكافحة املنظمات املتطرفة يف املنطقة”.

برلين ـ رويترز: 

قال مدعون اأملان اأم�ش اخلمي�ش اإنهم 
اأغلقوا حتقيقا فيم���ا ي�ستبه باأنها عمليات 
تن�ست وا�سعة النطاق لوكالت املخابرات 
الربيطاني���ة والأمريكي���ة عل���ى ات�س���الت 
هاتفي���ة ملواطنن اأملان لعدم وجود دليل 

ملمو�س على اأي ن�ساط جنائي.
وينه���ي ه���ذا الق���رار اأح���دث ف�س���ل 
ت�ريب���ات  اأثارته���ا  جت�س����ش  ف�سيح���ة  يف 
للمتعاق���د ال�ساب���ق بوكالة الأم���ن القومي 
الأمريكية اإدوارد �سنودن وت�سببت يف توتر 
العالقات ب���ن برلن ووا�سنط���ن. وكانت 
املزاع���م يف 2013، والتي ت�سمنت اخرتاق 
الوكال���ة للهات���ف املحم���ول للم�ست�س���ارة 
الأملانية اأجنيال م���ركل، ت�سببت يف �سدمة 
للمواطنن الأملان ودفع مركل للقول اإن 
التج�س�ش بن الأ�سدقاء غر مقبول باملرة.
وق���ال املدع���ون يف بي���ان “حتقيقات 
الربملاني���ة  اللجن���ة  وحتقي���ق  املدع���ن 
لوكال���ة الأمن القوم���ي الأمريكي���ة مل جتد 
دلي���ال ملمو�سا عل���ى اأن وكالت املخابرات 
الأمريكي���ة والربيطاني���ة نف���ذت عملي���ات 
)ا�ستخ���دام(  ملراقب���ة  ووا�سع���ة  منهجي���ة 
الت�س���الت والإنرتن���ت يف اأملاني���ا وهو ما 

يخالف القانون”.
وكان املدعون الأملان اأغلقوا التحقيق 

ب�ساأن هاتف مركل يف عام 2015.

دبي ـ العربية نت: 

قال���ت و�سائ���ل اإع���الم ميني���ة، اأم�ش 
اخلمي����ش، اإن ميلي�سي���ات احلوث���ي اأعدت 
قائم���ة باأ�سم���اء قيادات ع�سكري���ة واأمنية 
و�سيا�سي���ة موالية للرئي����ش ال�سابق علي 
عب���د اهلل �سال���ح، به���دف اعتقالها، بتهم 
خمتلف���ة. واأك���دت م�س���ادر ع�سكري���ة اأن 
ميلي�سيات احلوث���ي اأوكلت مهمة التنفيذ 
للقيادي عبد اهلل يحي احلاكم الذي عينته 
جماعت���ه موؤخ���را يف من�س���ب رئي����ش هيئة 
املخابرات يف وزارة الدفاع، واملدرج ا�سمه 
�سمن عقوب���ات جمل�ش الأمن الدويل التي 

فر�سها يف 2014.
ونقل���ت و�سائل الإعالم ع���ن م�سادر 
اأن عنا����ر حوثي���ة يف خمتل���ف الوح���دات 
الع�سكري���ة اأع���دت الك�سوف الت���ي ت�سمل 
اأ�سم���اء من قيادات ال�س���ف الأول والثاين 
من ق���وات �سالح. واإلى جان���ب القيادات 
الع�سكري���ة، اأعدت ميلي�سي���ات احلوثين 
قائمة باأ�سم���اء قيادات اأمني���ة و�سيا�سية 
رفيع���ة يف حزب �سالح، وفر�ش احلوثيون 
رقابة اأمني���ة �رية على حت���ركات ومنازل 

هذه القيادات.

تونس ـ اف ب: 

قال رئي�ش الوزراء التون�سي، يو�سف 
ال�ساهد، اأم�ش اخلمي�ش، اإن التحقيق حول 
اأحمد حنا�سي التون�سي الذي قتل �سابتن 
يف مر�سيلي���ا بجن���وب فرن�س���ا، الح���د، مل 
يثبت حتى الآن وج���ود عالقات بينه وبن 

جماعات “اإرهابية” يف تون�ش.
واأو�سح ال�ساهد يف ختام لقائه نظره 
الفرن�س���ي اإدوار فيلي���ب “التحقي���ق جار، 
ولي�س���ت هن���اك اأدل���ة  تثبت عالق���ة هذا 
ال�سخ�ش ح���ن كان يف تون�ش مع جماعات 

اأرهابية اأو تنظيم داع�ش”.
وقتل يو�سف حنا�سي البالغ من العمر 
29 عام���ا، �سابت���ن يف مر�سيلي���ا، جنوب 

فرن�سيا، قبل اأن تقتله ال�رطة.

أبوظبي ـ سكاي نيوز العربية: 

حذر نائب الرئي�ش ال�سوداين، رئي�ش 
اللجنة العليا جلم���ع ال�سالح والعربات غر 
املقنن���ة، ح�سب���و حمم���د عبدالرحم���ن، من 
عقوب���ات رادع���ة تط���ال املخالفن جلمع 
ال�س���الح، م�س���را اإل���ى اأن عقوب���ة حي���ازة 
ال�س���الح تب���داأ م���ن ال�سج���ن 10 �سن���وات 
اإل���ى املوؤب���د اأو الإعدام. ون���وه ح�سبو لدى 
خماطبته موؤمت���ر الأئمة والدع���اة ملنا�رة 
حملة جمع ال�سالح، اإلى جمع ق�سايا ال�سالح 
واملخ���درات والإرهاب يف حمكم���ة واحدة، 
وقال اإنه �ستكون هناك حمكمة بكل ولية.

واأك���د الت���زام الدولة ال�س���ارم بحملة 
جم���ع ال�سالح وجتفي���ف ب���وؤره، باعتبار اأن 
ال�سالح ه���و املهدد الأمني، ال���ذي يزعزع 
ال�ستق���رار وي���روع املواطن���ن. وف���ق ما 

ذكرت �سحيفة “ال�سيحة”.
وقال نائب الرئي����ش، اإن عقوبة حمل 
ال�س���الح ت�سل اإلى ال�سج���ن 10 �سنوات اأو 

ال�سجن املوؤبد اأو الإعدام.

اإلغاء قانون الب�سمة 
الوراثية يف الكويت

باكستان

النيجر 

ألمانيا

تفجر انتحاري يقتل 
10 يف مزار 

مقتل 3 جنود 
امركين يف كمن 

اغالق حتقيق ب�ساأن 
جت�س�ش وا�سع النطاق 

احلوثيون نحو اعتقال 
قيادات موالية ل�سالح

تون�س: ل ارتباط بني 
“قاتل مر�سيليا” والإرهاب

ال�سودان.. “الإعدام” 
عقوبة حيازة ال�سالح
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اأردوغان: �سنغلق احلدود واملجال اجلوي مع العراق قريًبا

خادم احلرمني: تعزيز العالقات مع رو�سيا يخدم ا�ستقرار العامل

�ل�سليب �لأحمر: �لقتال يف �سوريا هو �لأ�سو�أ منذ �سقوط حلب

ماكرون يتو�سط.. والعبادي ل يريد مواجهة مع البي�سمركة

دعا لتكثيف جهود حماربة الإرهاب وجتفيف منابعه

�سواريخ “كاليرب” ت�ستهدف “داع�ش” يف امليادين

من جهته، اأكد ماكرون جاهزية باري�ش 
للو�ساطة بن بغ����داد واأربيل، حلل الأزمة 
الراهنة بعد ا�ستفتاء ال�ستقالل الذي قام 
به اإقلي����م كرد�ستان، قائ����ال اإن احلوار هو 

احلل الوحيد للحفاظ على ال�ستقرار.
وطال����ب بالع����رتاف بحق����وق الأكراد، 

واحلفاظ على ا�ستقرار ووحدة العراق.
والتقى رئي�ش الوزراء العراقي، ام�ش، 
الإليزي����ه.  الفرن�س����ي، يف ق�����ر  الرئي�����ش 
وانطلق الجتماع امل�سرتك بح�سور الوزراء 

من الوفدين العراقي والفرن�سي.
من جان����ب اآخر، ق����ال الرئي�ش الرتكي 
رجب طي����ب اأردوغان، ام�����ش اخلمي�ش، اإن 
بالده �ستغلق احل����دود واملجال اجلوي مع 
الع����راق قريب����اً رداً على ا�ستفت����اء الأكراد 

على ال�ستقالل.
ونقلت و�سائل اإع����الم، يف وقت �سابق 
عن الرئي�ش الرتك����ي رجب طيب اأردوغان 
قول����ه اإن تركي����ا واإيران والع����راق �ستتخذ 
قرارا م�سرتكا ب�ساأن وقف تدفق اإمدادات 
النفط من �سمال العراق ردا على ا�ستفتاء 

اإقليم كرد�ستان على النف�سال.
وانتق����د اأردوغان، ال����ذي كان يتحدث 
لقنات����ي )اإن.تي.يف( و)�س����ي.اإن.اإن ترك( 
التلفزيونيت����ن خ����الل عودته م����ن زيارة 
لإي����ران، اأي�سا اإدراج مدينة كركوك الغنية 
بالنف����ط يف ال�ستفتاء قائ����ال اإن الأكراد ل 

�رعية لهم هناك.
يف  ق����ال  الرتك����ي،  الرئي�����ش  وكان 
موؤمت����ر �سحايف مع نظره الإي����راين، ح�سن 
ت�سعي����ان  واأنق����رة  طه����ران  اإن  روح����اين، 
لالأم����ن وال�ستق����رار يف املنطق����ة، موؤك����داً 

اأن ا�ستفت����اء كرد�ست����ان غر م�����روع واإن 
ب����الده لن تع����رتف ب����ه. واأ�س����اف الرئي�ش 
الرتك����ي اأن اأنقرة �ستتخذ خط����وات اأقوى 
رداً عل����ى ا�ستفت����اء اأكراد الع����راق، وذلك 
بع����د اأن اتخذت بالفعل بع�����ش الإجراءات 
بالتن�سيق مع احلكومة العراقية املركزية 
واإي����ران، م�سراً اإل����ى اأن ال�ستفتاء يفتقر 
اإلى ال�رعية ومل تعرتف به �سوى اإ�رائيل.

وكان الرئي�����ش الرتك����ي، رج����ب طيب 
اأردوغان، قد و�س����ل الأربعاء، اإلى طهران 
يف زيارة ر�سمي����ة اإلى اإيران، التقي خاللها 
الرئي�ش الإي����راين ح�سن روحاين، واملر�سد 
الإي����راين علي خامنئي وكب����ار امل�سوؤولن 

الإيرانين.

وتاب����ع املل����ك �سلم����ان “�سنوا�س����ل العمل مع 
رو�سيا على ا�ستق����رار اأ�سعار النف����ط”. م�سرا اإلى 

توافق �سعودي رو�سي يف كثر من امللفات.
و�سدد العاه����ل ال�سعودي عل����ى العمل لوقف 
الدول����ة  واإقام����ة  الفل�سطين����ي  ال�سع����ب  معان����اة 
الفل�سطيني����ة. كما �سدد على �رورة وقف تدخالت 
اإيران يف ال�سوؤون الداخلية ل����دول املنطقة، موؤكدا 
اأهمي����ة احل����ل ال�سيا�س����ي لالأزم����ة اليمني����ة وفق����ا 
للمرجعي����ات. واأكد املل����ك �سلم����ان اأهمية احلفاظ 
عل����ى وح����دة الع����راق و�سالم����ة جبهت����ه الداخلية”. 
م�سددا على دعم  احلل ال�سيا�سي لالأزمة يف �سوريا.
وق����ال املل����ك �سلم����ان “عل����ى الع����امل حتم����ل 
امل�سوؤولي����ة جتاه ما يحدث مل�سلم����ي الروهينغا يف 
ميامنار”. اإلى ذلك، دعا خ����ادم احلرمن ال�ريفن 
الرئي�����ش الرو�سي اإل����ى زيارة اململك����ة ل�ستكمال 

املباحث����ات. وق����ال: “يطي����ب يل اأن اأوج����ه الدعوة 
لفخامتك����م لزي����ارة اململكة ل�ستكم����ال م�ساوراتنا 

حيال الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك”.
وق����ال بوت����ن: “اأ�سك����ر جاللتكم. �سك����را على 
الدعوة. اأتذك����ر زيارتي ال�سابقة اإل����ى بالدكم. واأنا 
بالتاأكي����د �س����وف األب����ي دعوتك����م لزي����ارة اململكة 

العربية ال�سعودية مرة اأخرى”.
واأعرب العاهل ال�سعودي ، خالل لقائه الرئي�ش 
الرو�س����ي، ع����ن ثق����ة ب����الده بوج����ود فر�����ش كبرة 

لتو�سيع قاعدة التعاون بن البلدين.
وق����ال امللك: “اإننا على قناع����ة تامة اأن هناك 
فر�����ش كبرة ت�سه����م يف تنوي����ع وتو�سي����ع قاعدة 
التعاون ب����ن البلدين، واإيج����اد اأر�سية اقت�سادية 
جتاري����ة وا�ستثمارية ق����ادرة على تقوي����ة امليزات 
الن�سبية ل�سالح البلدين”. من جانبه، اأ�ساد الرئي�ش 

الريا�����ش  ب����ن  التاريخي����ة  بالعالق����ات  الرو�س����ي 
ومو�سك����و. وق����ال الرئي�����ش بوتن للمل����ك �سلمان 
“اأثق ب����اأن زيارتكم �ستعطي زخما كبرا للعالقات 
امل�سرتكة”. وم����ع انطالق الزيارة، التي تاأتي تلبية 
لدعوة م����ن الرئي�ش بوتن، اأع����رب امللك �سلمان، 
الأربع����اء، ع����ن �سعادته بزي����ارة رو�سي����ا الحتادية، 
وعرب ع����ن تطلعه باأن حتق����ق الزيارة م����ا يطمح له 
البل����دان من تعزي����ز العالق����ات الثنائي����ة، وتطوير 
التعاون امل�سرتك وخدمة الأمن وال�سلم الدولين.

يذك����ر اأن ه����ذه الزي����ارة الت����ي تعت����رب الأولى 
م����ن نوعها ملل����ك �سعودي، �ست�س����كل لقاء برئي�ش 
احلكوم����ة الرو�سي����ة، دميي����رتي مدفيدي����ف اأم�����ش 

اجلمعة.
وكان الرئي�����ش بوت����ن ا�ستب����ق لق����اءه امللك 
�سلم����ان، بتاأكي����د الأهمي����ة الت����ي توليه����ا رو�سيا 

الكرمل����ن  مّه����د  كم����ا  اململك����ة.  م����ع  للعالق����ات 
للمحادث����ات بالتاأكي����د اأن الزيارة ت�س����كل منعطفاً 
اأن  بي����ان  واأف����اد  التع����اون،  لتطوي����ر  اأ�سا�سي����اً 
املناق�س����ات �ست�سم����ل كل نواح����ي التع����اون ب����ن 
البلدي����ن، وامل�سائ����ل الدولي����ة الأكر اإحلاح����اً، مع 
توجي����ه اهتمام خا�ش لالأو�س����اع يف ال�رق الأو�سط، 

و�سبل ت�سوية الأزمات يف املنطقة.
كما اأعلن الكرملن اأن التعاون الع�سكري وارد 

يف اأجندة لقاء امللك �سلمان مع الرئي�ش بوتن.
من جهت����ه، اعت����رب وزي����ر اخلارجي����ة الرو�سي، 
�سرغي لف����روف، اأن زيارة امللك �سلمان ملو�سكو 
�ست�ساهم يف ا�ستقرار منطقة ال�رق الأو�سط، موؤكداً 
اأنها ت�سكل انعطافة حقيقي����ة يف عالقات البلدين، 
متوقعاً انتقال التعاون بن الريا�ش ومو�سكو اإلى 

م�ستوى جديد متاماً.

• ماكرون م�ستقبال العبادي يف باري�ش )اف ب(	

•  العاهل ال�سعودي مع الرئي�ش الرو�سي يف مو�سكو	

عواصم ـ وكاالت:

قال رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي، �م�س �خلمي�س، �إنه ال يرغب باملو�جهة �مل�سلحة �أو 

�أي �سد�مات مع كرد�ستان، د�عيا قو�ت �لبي�سمركة للعمل حتت قيادة �جلي�س �لعر�قي.

و�أكد �لعبادي، خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك مع �لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل ماكرون، على 

و�إن  �ملو�طنيني،  �لعر�قي ي�ساوي بني كل  �لد�ستور  �إن  �لعر�ق، قائال  �سرورة �حلفاظ على وحدة 

��ستفتاء كرد�ستان غري د�ستوري ومرفو�س.

موسكو ـ وكاالت:

�حلرمني  خ��ادم  بني  مو�سكو  يف  �لرو�سية  �ل�سعودية  �لقمة  �أع��م��ال  �خلمي�س،  �أم�س  �نطلقت، 

�ل�سريفني �مللك �سلمان و�لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني.

“نتطلع لتعزيز �لعالقات مع رو�سيا خلدمة �ال�ستقر�ر �لعاملي”. و�أكد   وقال خادم �حلرمني 

�مللك �سلمان حر�س �ململكة على تكثيف �جلهود ملحاربة �لتطرف و�الإرهاب وجتفيف منابع متويله. 

وطالب �مللك �سلمان بتاأ�سي�س مركز �أممي ملحاربة �الإرهاب.

عواصم ـ وكاالت:
�مل�ستعر يف عدة مناطق  �لقتال  �أن  �الأحمر، �خلمي�س،  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  اعت��رت 

�سقوط  �إىل  �أدى  �ملا�سي، وقد  �لعام  �سرق حلب  قتال منذ معركة  �أ�سو�أ  �سوريا حاليا، هو  يف 

مئات �ل�سحايا �ملدنيني. وقالت �للجنة يف بيان، �أن هناك �أنباء عن �أ�سر�ر حلقت بنحو ع�سرة 

م�ست�سفيات يف �الأيام �ل�10 �الأخرية، مما حرم مئات �الآالف من �حل�سول على �لرعاية �لطبية.

ت �للجنة عن قلقها �إز�ء �لو�سع من �لرقة �إىل �إدلب مرور� بالغوطة �ل�سرقية. وعررّ

اجلي�ش العراقي ي�ستعيد اآخر معقل لداع�ش �سمالً
بغ���داد � وكالت: اأعلنت القوات العراقية 
ر�سمي���اً ام�ش اخلمي�ش، ا�ستعادة بلدة احلويجة 
بالكام���ل، اآخ���ر معاق���ل تنظيم داع����ش �سمال 
البالد، بع���د اقتحام مركز الق�س���اء، واملبا�رة 

بعمليات تطهره من حماور عدة.
وقال اجلي�ش العراقي يف بيان ع�سكري اإن 
“قواته انتزعت ال�سيطرة على مدينة احلويجة 

واملنطقة املحيطة من التنظيم الإرهابي”.
ي�س���ار اإل���ى اأن احلويج���ة تعد اآخ���ر معقل 
للمتطرف���ن �سم���ال الع���راق. ومل يب���َق حتت 
�سيط���رة داع����ش يف الع���راق �س���وى �ريط من 
الأرا�سي على امتداد حدود العراق الغربية مع 

�سوري���ا. وكان قائد عملي���ات حترير احلويجة، 
الفري���ق الرك���ن عبدالأم���ر ر�سي���د ي���ار اهلل 
ق���ال الربع���اء: “اإن قطعات اجلي����ش وال�رطة 
الحتادي���ة وال���رد ال�ري���ع وقطع���ات احل�س���د 
ال�سعبي �رعت بتنفيذ عملي���ة وا�سعة لتحرير 
مركز ق�س���اء احلويجة وناحية الريا�ش والقرى 

واملناطق املحيطة بها”.
يف ح���ن ق���ال قائ���د ال�رط���ة الحتادي���ة 
الفري���ق رائد ج���ودت، اإن “املرحلة الثالثة من 
عمليات حتري���ر احلويجة انطلقت حتت ق�سف 
مدفعي و�ساروخ���ي موجه ملقرات التنظيم يف 

البلدة”.

موسكو ـ وكاالت: 

قال وزير اخلارجية ال�سع���ودي عادل اجلبر، 
ام�ش اخلمي����ش اإن عالقات ال�سعودي���ة مع رو�سيا 
ت�سهد حت���ولً تاريخياً، وهناك حر�ش على تكثيف 
التع���اون ال�سعودي-الرو�سي ملواجه���ة الإرهاب 

والتطرف.
واأ�ساف اجلبر خ���الل موؤمتر �سحايف م�سرتك 
مع نظره الرو�سي �سرغي لفروف اأن املباحثات 

مع امل�سوؤولن الرو�ش كانت اإيجابية جدا وبناءة.
موؤك���دا يف ال�سي���اق ذات���ه التم�س���ك باحرتام 
�سي���ادة ال���دول والقان���ون ال���دويل ومب���داأ ع���دم 

التدخل.

وبخ�سو�ش املل���ف ال�سوري اأ�سار اجلبر اإلى 
التعاون م���ع رو�سيا لتوحي���د املعار�سة ال�سورية 

وتو�سيع نطاقها للم�ساركة يف املباحثات.
وذك���ر اجلب���ر اأن الطرفن بحثا خ���الل هذه 
الزيارة التاريخية ح���ل الق�سية الفل�سطينية على 
اأ�سا�ش ح���ل الدولتن. وكذا العم���ل على تقريب 
وجه���ات النظ���ر يف ليبي���ا ودعم جه���ود املبعوث 
الأمم���ي. م�س���ددا على دع���م احل���ل يف اليمن على 

اأ�سا�ش القرارات الدولية.
من جانبه اأكد وزير اخلارجية الرو�سي �سرغي 
لف���روف، عل���ى العمل لرف���ع ال�راك���ة الرو�سية-

ال�سعودي���ة اإل���ى م�ست���وى نوعي جدي���د. واأ�ساف 

لف���روف، اأن ب���الده ترغب يف تطوي���ر التعاون مع 
ال�سعودي���ة يف جم���ايل الف�ساء والطاق���ة النووية. 
واأردف اأن هن���اك تفاهما م�سرتكا م���ع ال�سعودية 

على مكافحة الإرهاب.
وق���ال وزير اخلارجي���ة الرو�س���ي  اإن العاهل 
ال�سع���ودي امللك �سلمان بن عبد العزيز والرئي�ش 
الرو�س���ي فالدمي���ر بوتن تبادل ام����ش اخلمي�ش 
وجه���ات النظر ب�س���اأن الو�سع يف ال����رق الأو�سط 
و�سم���ال اإفريقي���ا واتفق���ا عل���ى ����رورة حماربة 

الإرهاب.
ال�سحف���ي  املوؤمت���ر  يف  لف���روف  واأ�س���اف 
امل�س���رتك مع نظره ال�سعودي عادل اجلبر الذي 

اأعق���ب اجتماع امللك �سلمان وبوتن اأن الطرفن 
اأك���دا ����رورة التو�سل حلل �سلم���ي لل�راعات يف 
املنطقة. وذكر لفروف اأن امللك �سلمان وهو اأول 
عاهل �سعودي يزور رو�سي���ا اأبدى تقييما اإيجابيا 
لعملي���ة اأ�ستانة ب�س���اأن ت�سوية ال����راع ال�سوري. 
مردفا اأن رو�سيا توؤيد خطوات ال�سعودية لتوحيد 
املعار�س���ة ال�سورية حتى ت�ستطي���ع امل�ساركة يف 

حمادثات ال�سالم.
وانطلق���ت، اأم����ش اخلمي����ش، اأعم���ال القم���ة 
خ���ادم  ب���ن  مو�سك���و  يف  الرو�سي���ة  ال�سعودي���ة 
احلرم���ن ال�ريف���ن املل���ك �سلم���ان والرئي����ش 

الرو�سي فالدمير بوتن.

الجبير: العالقات مع روسيا تشهد تحواًل تاريخيًا

وا�سنط���ن � وكالت: اته���م الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب قناتي “�س���ي ان ان” و”ان بي �سي” بالكذب على خلفية 
انت�س���ار �سائعات ح���ول ا�ستقالة وزير اخلارجية تيلر�س���ون، داعيا للك�سف عن اأ�سباب فربكة الأخب���ار يف الإعالم الأمركي. 
ونف���ى ترام���ب اأم�ش اخلمي����ش اأن وزير خارجيته ريك����ش تيلر�سون هدد بال�ستقال���ة بعد تقرير اإخباري ذك���ر اأنه مت اإقناع 
تيلر�س���ون م���رارا بعدم ترك من�سب���ه واأن الوزير و�سف ترامب باأن���ه “اأحمق”. وكتب ترامب على توي���رت يف اأو�سح نفي له 
لتقري���ر ال�ستقال���ة “ريك�ش تيلر�سون مل يهدد قط بال�ستقالة. هذه اأنباء مزيفة م���ن �سبكة )اإن.بي.�سي(. معاير متدنية 
لل�سحافة والأخبار. مل يكن هناك حتقق مني”. واقرتح ترامب ان يقوم امل�رعون بالتحقيق يف عمل ال�سحافين، وذلك يف 
اخ���ر هج���وم له على و�سائل العالم. وقال ترامب يف تغريدة على تويرت “ملا ل تنظ���ر جلنة ال�ستخبارات يف جمل�ش ال�سيوخ 
يف �سب���كات الخبار الزائفة يف بالدن���ا ملعرفة ملاذا هذا الكم من اخبارنا خمتلق - زائف”. وي�سر ترامب بذلك الى جلنة يف 
جمل�ش ال�سيوخ قالت الربعاء انها ل تزال حتقق يف تدخل رو�سي يف حملة النتخابات الرئا�سية لرتامب عام 2016. وكثرا 

ما يهاجم ترامب ما يعتربه تغطية �سحافية غر متوازنة، وي�ستخدم هجماته على و�سائل العالم حل�سد موؤيديه.

 تر�مب: تقارير كاذبة يف �لإعالم �لأمريكي

توقيع اتفاقيات اقت�سادية باملليارات
دبي ـ العربية نت: 

وقع العاهل ال�سعودي امللك �سلمان خالل زيارته اإلى مو�سكو اتفاقيات اقت�سادية مبليارات 
الدولرات، ومن �سمنها �راكة بن رو�سيا و”�سندوق ال�ستثمارات العامة” و”مبادلة” لال�ستثمار 
يف البني���ة التحتي���ة. ووقع���ت ال�سعودي���ة مذكرة تفاه���م مع رو�سي���ا لزيادة توط���ن ال�سناعات 
الع�سكري���ة. وق���ال املل���ك �سلم���ان اإن التعاون الإيجاب���ي بن اململك���ة ورو�سيا يدع���م ا�ستقرار 
القت�س���اد العاملي. وت�سمل التفاقيات قطاع الت�سالت، تقني���ة الت�سالت، والزراعة. ووقعت 
مذك���رة تفاه���م لتاأ�سي�ش من�سة ا�ستثماري���ة يف قطاع النفط، واأي�ساً من�س���ة ا�ستثمارية يف قطاع 
التقني���ة، واأي�ساً مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ثقايف بن البلدين. ومت اإطالق �سندوق ا�ستثماري 
م�س���رتك ب���ن ال�سعودية ورو�سي���ا مبليار دولر. ووقعت �رك���ة “�سايبور” الرو�سي���ة اتفاقية مع 
اأرامك���و ال�سعودي���ة ل�ستك�ساف الفر�ش ب���ن البلدين. ومن �س���اأن هذه التفاقي���ات البالغة 10 

اتفاقيات كربى اأن تر�سم خارطة م�ستقبل العالقات بن البلدين رو�سيا وال�سعودية.

ال�سعودية توقع اتفاقا ل�راء �سواريخ اإ�ش400- الرو�سية
موسكو ـ أ ف ب: 

وقع���ت ال�سعودية اأم����ش اخلمي�ش اتفاقا اوليا م���ع رو�سيا ميهد ل����راء انظمة �سواريخ 
رو�سية م�سادة للطران من نوع ا�ش400-، ا�سافة الى ت�سنيعها يف اململكة. وافاد مرا�سل 
فران����ش بر�ش يف امل���كان ان التفاق وقع يف الكرملن خالل زي���ارة العاهل ال�سعودي امللك 
�سلم���ان بن عبدالعزي���ز ملو�سكو، وال���ذي التقى الرئي����ش الرو�سي فالدمي���ر بوتن ام�ش. 
ومبوج���ب التفاق ت�سرتي الريا����ش �سواريخ من نوع ا�ش400-، وانظمة م�سادة للدروع من 
نوع “كورن���ت-اي ام”، وقاذفات �ساروخية من نوع “تو����ش1-اي” وقاذفات قنابل يدوية 
“اي ج���ي ا����ش30- “، ور�سا�سات كال�سنيكوف من نوع اي كي103-، بح�سب ما جاء يف بيان 
�س���ادر عن ال�رك���ة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية. وا�س���اف امل�سدر نف�سه ان “الطرفن 
�سيتعاونان لقامة م�روع لت�سنيع نظام الدفاع امل�ساد للطران ا�ش400- و�سيانة قطعه” 

يف اململكة، م�سرا الى “نقل تكنولوجيا” بالن�سبة الى معدات ع�سكرية اخرى. 

موسكو ـ اف ب: 

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، 
اأم�����ش اخلمي�����ش، اأن زعي����م جبه����ة 
اأب����و حمم����د اجل����ولين يف  الن�����رة 
غيبوبة، ج����راء ال�ربة اجلوية التي 

نفذها �سالح اجلو الرو�سي.
وقالت وزارة الدف����اع يف بيان 
اإن 49 م�سلح����اً م����ن جبه����ة الن�رة 
قتل����وا يف �سوريا، بينه����م قادة يف 
اجلبهة. واأو�س����ح البيان الرو�سي، 
حمم����د  اأب����و  اجلبه����ة  زعي����م  اأن 
اجلولين يف غيبوب����ة، بعدما كانت 
تقارير تق����ول اإن اجلولين اأ�سيب 
باإ�ساب����ات خط����رة، وهو م����ا نفته 

جبهة الن�رة. 
اأعلن،  الرو�سي  اجلي�����ش  وكان 
الأربع����اء، �س����ن غ����ارات جوي����ة يف 
حمافظة اإدل����ب ال�سورية، اأ�سفرت 
ع����ن اإ�ساب����ة زعي����م جبه����ة الن�رة 
)حتري����ر ال�س����ام(، ومقتل عدد من 

القادة بينهم م�ساعده.

 رو�سيا: اجلولين
يف غيبوبة 



اتحاد الكرة              المركز اإلعالمي

حقق فريق النوي��درات انتصارا 
مس��تحقا عىل حس��اب النجمة، 
بنتيجة )81/69(، يف املباراة التي 
جمعتهام مس��اء أمس الخميس، 
ع��ىل صال��ة اتح��اد الس��لة بأم 
الحص��م، يف ختام الجولة الرابعة 
من الدور التمهيدي لدوري زين.
وبه��ذا الف��وز رف��ع النويدرات 
 3 م��ن  نق��اط   7 إىل  رصي��ده 
فيام  واحدة،  وخسارة  انتصارات 
تلقى النجم��ة الهزمية األوىل له 
انتصاري��ن وبات رصيده  مقابل 

إىل 5 نقاط.
إلي��ك  ماي��ك  ال��ريب  وق��اد 
النوي��درات لتحقي��ق االنتص��ار 
الثال��ث له عىل الت��وايل، بعد أن 
س��ّجل 23 نقطة، كام قّدم دورا 
دفاعيا فاعال بتحقيقه 15 متابعة 
دفاعية إىل جانب تهيئة 4 كرات 

سانحة للتسجيل لزمالئه.
يف املقاب��ل، ج��اء األم��ريك كيو 
أفض��ل مس��جل للنجم��ة ب�19 
نقطة دون أن تكون كافية لدفع 

الخسارة األوىل عن فريقه.
متكافئة  املب��اراة  بداية  وجاءت 
بني الفريقني اللذين أخذا سجال 
التس��جيل والتقدم ط��وال الربع 
األول، وتعادل��ت النتيجة يف أكرث 
من مناس��بة آخرها 18/18، قبل 
أن يحس��م النوي��درات الف��رة 
ملصلحته بواسطة 5 نقاط متتالية 

لحسن مدن 23/19.
ويف الربع الثاين، واصل الفريقان 
السيناريو نفس��ه، إذ يف كل مرة 
النوي��درات، يعود  فيه��ا  يتقدم 
الفارق وتعديل  لتقليص  النجمة 
النتيج��ة، حت��ى حس��م الف��رة 
بواقع 23/17،  الثانية ملصلحت��ه 
ويتق��دم يف النتيج��ة م��ع نهاية 

الشوط األول 42/40.
وواصل الفريق��ني األداء عينه يف 
الربع الثالث، إذ تقدم النجمة يف 
النتيجة منتص��ف الفرة 53/49، 
النوي��درات واس��تعاد  ثم ع��اد 

التقدم مع نهاية الربع 58/56.
وف��رض النوي��درات أفضليته يف 

الربع األخر مستغال كرثة األخطاء 
الش��خصية والفنية التي أفقدت 
منافس��ه الركيز، إذ وسع األزرق 

نق��اط 69/59،  الف��ارق إىل 10 
األم��ر الذي أعط��اه األريحية يف 
التحكم بباقي ف��رات الربع إىل 

أن حسم املباراة ملصلحته بنتيجة 
.81/69

ويف اللق��اء الث��اين أم��س، حقق 

األول  ف��وزه  البحري��ن  فري��ق 
بال��دوري، إثر تغلبه عىل س��رة 

بنتيجة )73/61(.
ورف��ع البحري��ن رصي��ده إىل 5 
نق��اط من فوز و3 هزائم مغادرا 
بها مؤخرة الرتي��ب، فيام تلقى 
سرة خسارته الثانية عىل التوايل 
مقابل فوز واح��د وبات رصيده 

إىل 4 نقاط.
وس��يطر البحري��ن ع��ىل فرات 
املب��اراة األربع، إذ ف��از يف الربع 
األول 21/13، وع��زز تفوق��ه يف 
الث��اين 19/15، وف��از يف الثالث 
أيضا 17/16، يف حني كسب سرة 

الربع األخر 17/16.
وجاء أفضل مس��جل يف صفوف 
البحرين املحرف األمريك الجديد 
هولدن ب���15 نقط��ة، فيام جاء 
أفضل مسجل يف صفوف الخارس 
األمريك أوجيس��ن بتسجيله 38 

نقطة كأفضل هداف يف املباراة.

النويدرات يتفوق على النجمة.. والبحرين ينتصر ألول مرة
زي����ن ل������������دوري   4 ال�����ج�����ول�����ة  خ�����ت�����ام  ف������ي 

من لقاء البحرين وسترة )تصوير: رسول الحجيري( من لقاء النجمة والنويدرات

محمد الدرازي

جانب من اللقاء
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يعترب إنجاز منتخبنا الوطني لكرة القدم 
لفئة الناشئني العام 1989 بحصوله عىل 
املرك��ز الرابع يف كأس العامل إنجازا الفتا 
عىل مستوى الوسط املحيل يف اململكة.
وكان املنتخ��ب قد أح��رز املركز الرابع 
يف كأس العامل للناشئني التي استضافتها 

اسكتلندا آنذاك.
ويعت��رب اإلنج��از األبرز عىل مس��توى 

منتخباتنا الكروية بفئاتها كافة.
“البالد سبورت” وبالتزامن مع انطالق 
كأس الع��امل للناش��ئني 2017 يف الهند 
الي��وم، ين��ر تفاصيل مس��رة أحمر 
الناش��ئني العام 1989 وإحرازه للمركز 

الرابع.
الع��ب  س��بورت”  “الب��الد  ويش��كر 
املنتخ��ب آن��ذاك طالل حس��ن الذي 

زودنا باملعلومات والصور.

البداية في التصفيات

يف  كان  املنتخ��ب  مش��وار  انط��الق 
العاصمة  التي احتضنته��ا  التصفي��ات 
القطري��ة )الدوحة(، وتأه��ل منتخبنا 
رفقة البلد املستضيف إىل النهائيات يف 

تايلند العام 1988.
ووق��ع منتخبن��ا يف املجموع��ة األوىل 
يف النهائي��ات، حيث تعادل س��لبيا مع 
الس��عودية وتايلند، وفاز ع��ىل كوريا 
الجنوبية به��دف دون رد، يف حني كان 
التع��ادل يكفيه خالل لقاء إندونيس��يا 
األخ��ر؛ إلعالن التأه��ل لنصف النهايئ 
ونجح بالفع��ل يف التق��دم يف النتيجة 
بهدف قب��ل أن يقلب اإلندونيس��يون 
النتيج��ة )1-2(، لكن الع��ب منتخبنا 
خالد جاس��م أحرز ه��دف التعادل يف 
الوقت القاتل، ليظفر “أحمر الناشئني” 

ببطاقة الرشح إىل املربع الذهبي.
ويف نص��ف النه��ايئ، واج��ه املنتخ��ب 
نظره الصيني بط��ل املجموعة الثانية، 
وتع��ادال س��لبيا، قبل أن متت��د املباراة 
لركالت الرجيح التي ابتس��مت لصالح 
منتخبن��ا بنتيجة )3-5(، ويرضب بذلك 
منتخبنا موع��دا يف املباراة النهائية مع 
السعودية التي فازت باللقب بعد ذلك 
بفوزها يف الختام بهدفني دون رد حمال 
توقيع العب أهيل الجدة املرحوم خالد 

الرويحي.
ورغم الخس��ارة، إال أنه��ا مل تؤثر عىل 

التأه��ل إىل  مس��رة املنتخ��ب نح��و 
النهائي��ات العاملي��ة الت��ي أقيمت يف 

اسكتلندا العام 1989.

تمهيدي كأس العالم

ويف نهائيات كأس العامل للناشئني، وقع 
منتخبنا يف مجموعة البلد املس��تضيف 

إىل جانب منتخب كوبا وغانا.
ولع��ب املنتخ��ب لق��اءه األول أم��ام 
كوبا، وف��از بنتيج��ة )0-3(، إذ جاءت 
جمي��ع األهدف من عالمة الجزاء وعرب 
الالعب خالد جاس��م. ويف اللقاء الثاين، 
ف��از املنتخب عىل فريق غانا، وهو من 
املنتخب��ات القوية، إذ انته��ت املباراة 
بنتيجة )0-1( عرب الالعب حسني تاجو.

ومتك��ن املنتخ��ب م��ن التع��ادل مع 
اسكتلندا يف املباراة الثالثة )1-1(، وجاء 
الهدف ع��رب الالعب فيصل عبدالعزيز؛ 

ليتأهل املنتخب إىل ربع النهايئ.

يف رب��ع النه��ايئ، تالق��ى املنتخب مع 
الربازيل يف موعد قوي، وانتهت املباراة 
س��لبية وامتدت ل��ركالت الرجيح التي 

ابتسمت ملنتخبنا بنتيجة )4-1(.
وواص��ل املنتخب مس��رته وحلمه يف 
نصف النهايئ الذي توقفت مسرته فيه، 
بعد الخس��ارة من الس��عودية بهدف، 

ليتح��ول إىل لق��اء تحدي��د املركزي��ن 

الثال��ث والرابع الذي خ��ره أيضا من 

الربتغ��ال )0-3(، لك��ن الفريقني حصال 

عىل امليدالية الربونزية بحس��ب نظام 

البطولة آنذاك، فيام توجت اس��كتلندا 

باللقب عىل حساب السعودية.

قائمة المنتخب

رأس وفد املنتخب يف اس��كتلندا نائب 
رئيس االتحاد آنذاك الش��يخ خالد بن 
خليفة آل خليفة، ويومها كان الش��يخ 
عي��ى ب��ن راش��د آل خليفة رئيس��ا 
لالتحاد. وضم الوفد أيضا حسن عتيق 

كمسؤول األمور املالية من جانب اتحاد 
الك��رة.وأرشف ع��ىل منتخبن��ا املدرب 
الوطن��ي عبدالعزي��ز أمني، وس��اعده 
املدرب الوطني مبارك جوهر، فيام كان 
عبدالله لوري مديرا للفريق، مع تواجد 
محم��د العنزور، واملدلك “ويلس��ون”، 
فيام كان توفيق صالحي مرافقا إعالميا.
وضم��ت قامئ��ة املنتخ��ب 18 العب��ا، 
وه��م: عيل حس��ن، ع��ارف العريض، 
جامل الرويعي، حس��ن حبيب، محمد 
الش��مالن )مدرب املنام��ة حاليا(، عيل 
جوهر، سامي عنرب، أس��امة بوحاجيه، 
ف��ؤاد جوه��ر، يوس��ف حس��ن )قائد 
الفريق(، خالد جاس��م، عادل حس��ن، 
محمد عبدو )اإلعالمي الريايض حاليا(، 
يون��س منص��ور )اإلعالم��ي الري��ايض 
حاليا(، وليد عبدالرحمن، حسني تاجو، 
فيصل عبدالعزيز، طالل حسن )املحلل 

الفني حاليا(.

“البالد سبورت” يستعرض إنجاز منتخب الناشئين بكأس العالم العام 1989
ال��ي��وم  ال��ه��ن��د  ف��ي   2017 نسخة  ان��ط��اق  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
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كشف األمني العام لالتحاد العريب 
للكرة الطائرة جهاد حسن خلفان 
ع��ن اعت��ذار اململك��ة األردني��ة 
الهاش��مية رس��مياً عن استضافة 
بطولة األندية العربية السادس��ة 
والثالث��ون والتي كان مق��رراً لها 
أن تقام خالل ش��هر فرباير املقبل 

.2018
وأضاف خلفان ل� “البالد سبورت” 
بأن األمانة العامة لالتحاد العريب 
تلقت اعتذاراً رس��مياً من االتحاد 
األردين ع��ن االس��تضافة، وبع��د 
فتح باب الرش��ح مج��دداً لكافة 
اتحادات ال��دول العربية األعضاء 
أس��ندت االس��تضافة إىل تون��س 
لتقام البطولة خالل الفرة من 14 

لغاية 26 فرباير املقبل.
وعرب خلفان ع��ن تفهمه العتذار 
األش��قاء يف االتحاد األردين للكرة 
الوق��ت  يف  مش��يداً  الطائ��رة، 
التونيس  االتح��اد  بتص��دي  ذاته 
العربية  األندية  بطولة  الستضافة 
والتي تعترب أحد أقوى البطوالت 

عىل مس��توى الك��رة الطائرة يف 
الوط��ن العريب، معرب��ا عن ثقته 
الكبرة بقدرة االتحاد التونيس يف 
اس��تضافة البطولة بأفضل صورة 
عطفا عىل م��ا متتلكه من خربات 

وإمكانات برية.
البحري��ن يف  وس��يمثل مملك��ة 
بطول��ة األندية العربي��ة القادمة 
النادي األهيل بصفته حامل لقب 

بطول��ة كأس س��مو ويل العهد يف 
املوس��م املايض، ويسمح مبشاركة 
ن��اد بحرين��ي آخر ويح��ق ذلك 
لداركلي��ب بصفته وصيف بطولة 

“أغىل الكؤوس”.
وكان��ت النس��خة األخ��رة م��ن 
بطول��ة األندية العربي��ة أقيمت 
يف مملك��ة البحري��ن ألول م��رة 
بش��هر فرباير امل��ايض 2017 بعد 

االعتذار املفاجئ لالتحاد املري 
للك��رة الطائ��رة عن االس��تضافة 
حيث توج بلقب البطولة النادي 
األهيل البحريني للمرة الثانية يف 
تاريخ��ه بعد فوزه ع��ىل الجيش 
القطري يف املب��اراة النهائية وقد 
ش��هدت البطولة مش��اركة جيدة 
ونجاحاً كبرا عىل املستوى الفني 

والتنظيمي واإلعالمي.

اس��تقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل بن خليفة 
ب��ن أحمد آل خليفة، رئي��س نادي كالياري اإليطايل تون��ازو، وذلك يف مقر االتحاد 
بالرف��اع. ويف بداية اللقاء، رحب رئيس االتحاد برئيس النادي اإليطايل يف بيت الكرة 
البحرينية، ناقال له تحيات أعضاء مجلس اإلدارة واألرسة الكروية يف البحرين. وجاء 
اللقاء ضمن إطار بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية بني الجانبني، وتبادل الخربات 
والتج��ارب، كام تم بحث مج��االت التعاون ذات االهتامم املش��رك، واالتفاق عىل 
رفع وترة التعاون والتنس��يق بني الجانبني. وأكد الشيخ عيل بن خليفة الحرص عىل 
توس��يع أطر عالقات االتحاد بالجهات كافة، معربا عن تقديره واستعداده للتعاون 
مع النادي اإليطايل مبا يخ��دم املصلحة العامة للطرفني. وتم تبادل الدروع والهدايا 

التذكارية يف ختام اللقاء. حرض اللقاء كل من: نائب رئيس االتحاد للشؤون اإلدارية 
واملالية عيل البوعينني، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثامر والتسويق محمد 

الحامدي، واألمني العام لالتحاد إبراهيم البوعينني.

ب�ع�����د اع�ت����ذار األردن

تونس تحتضن بطولة األندية العربية للكرة الطائرة

رئيس اتحاد الكرة يستقبل رئيس نادي كالياري اإليطالي

حسن علي

جانب من بطولة األندية العربية التي أقيمت مؤخراً في البحرين فبراير 2017  جهاد خلفان
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إسماعيل والشيخ يمثالن البحرين 
في مؤتمر آسيوي الصحافة 

البالد سبورت:

بحضور رئيس االتحاد 
الدويل للصحافة 

الرياضية اإليطايل جياين 
مرلو، من املقرر أن 

يقيم االتحاد االسيوي 
للصحافة الرياضية 
اليوم يف العاصمة 

الباكستانية إسالم آباد 
مؤمتره االنتخايب العرين بتواجد ممثلني عن ثالثني دولة آسيوية 

وآخرين من ثالث دول أوروبية كمراقبني، وسط توّقعات بأن تحمل 
الدورة الجديدة لالتحاد بوادر التغير املنشود نحو االفضل. 

وعرّب مرلو عن سعادته بالتواجد وسط حشد كبر من اإلعالميني 
اآلسيويني الذين ينشدون األفضل دامئاً يف سبيل االرتقاء مبهنتهم، 
مشرا إىل أنه تربطه عالقات وطيدة مع االتحادات الوطنية، وأن 

حضوره اليوم يف إسالم آباد ملباركة العمل وإضفاء الرعية القانونية 
عىل اإلجراءات املتخذة مع عدد من الضيوف الذين حرضوا كمراقبني 

من بقية دول العامل، وهي إشارة جلية إىل حجم االهتامم والفعالية 
التي تحظى بها قارة آسيا عىل مستوى العامل.  يذكر أن املرشحني 
العرب لالنتخبات ضمت الكويتي سطام السهيل ملنصب الرئيس 

والقطري محمد حجي والسعودي محمد الشيخ ملنصب نائب الرئيس 
والفلسطيني حسني عليان كامني عام والسورية عبر عيل ألمانة 

الصندوق والعراقي إياد الصالحي، واللبناين إبراهيم دسوقي، والعامين 
أحمد الكعبي، اليمني منصور عيل لعضوية املكتب التنفيذي، وميثل 
البحرين يف هذه االنتخابات الزميالن محمد إسامعيل، وحازم الشيخ، 

وهام مرشحان من جانب جمعية الصحفيني البحرينني.

إسماعيل والشيخ في إسالم آباد لتمثيل 
البحرين

الصخير              حلبة البحرين الدولية

ينطلق اليوم الجمعة املوافق 6 أكتوبر 

املوسم الجديد من بطولتي الكارتنج 

املحلية املتمثلة يف بطولة الروتاكس 

موجو ماكس للكارتنج وبطولة سودي 

سربنت للكارتنج وذلك عىل مضامر 

حلبة البحرين الدولية للكارتنج.

ويشمل املوسم الجديد من بطولتي 

الكارتنج املحلية خمس جوالت، أوىل 

الجوالت تنطلق نهاية هذا األسبوع، 

الجولة الثانية تنطلق يف 24 نوفمرب 

املقبل، الجولة الثالثة 5 يناير 2018، 

الجولة الرابعة 2 مارس والجولة 

الخامسة والختامية يف 6 أبريل. 

وتقام هذه البطولة بتنظيم من 

حلبة البحرين الدولية واالتحاد 

البحريني للسيارات وبالتعاون مع 

نادي البحرين للكارتنج وذلك عىل 

مضامر ال� CIK، والبالغ طوله 1.414 

كيلومر. وتبدأ فعاليات الجولة األوىل 

للروتاكس، والتي تشمل فئتني فئة 

املبتدئني وفئة املحرفني بالتجارب 

يف 7 مساء، الجولة التأهيلية لبطولة 

الروتاكس تنطلق 7:55 مساء، السباق 

األول ينطلق يف 8:50 مساء بينام 

السباق الثاين ينطلق يف متام10 مساء.

أما منافسات الجولة األوىل للسربنت، 

فتنطلق الجولة التأهيلية يف 7:30 

مساء، بينام ينطلق السباق األول يف 

8:20 مساء، وينطلق السباق الثاين 

يف متام 9:20 مساء، وبعدها تتويج 

السائقني الفائزين باملراكز األوىل 

ضمن البطولتني.

وتدعو حلبة البحرين الدولية 

للكارتنج الجامهر ومحبي رياضة 

السيارات للمشاركة ضمن بطوالت 

الكارتنج إىل جانب الدخول املجاين؛ 

ملتابعة إثارة ومنافسات جوالت 

الكارتنج. يذكر أن املواسم املاضية 

لبطولتي الكارتنج املحلية شهدت 

مشاركة كبرة وواسعة. 

وللمزيد من املعلومات عن بطولة 

سربنت للكارتينج ميكنكم االتصال 

بحلبة البحرين الدولية عىل الرقم 

17451745 أو عىل الربيد اإللكروين 

.karting@bic.com.bh

المحلي��ة  الكارتن��ج  لبطولت��ي  الجدي��د  الموس��م  انط��الق 

جانب من السباقات

يب��دأ رئيس االتح��اد اآلس��يوي نائب 
رئي��س اإلتح��اد ال��دويل لك��رة القدم 
الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل خليفة 
يوم غد )الجمعة( جولة آس��يوية يزور 
خاللها كال م��ن الهند وبوت��ان ونيبال 
وذل��ك يف إط��ار سياس��ة التواصل مع 
أركان املنظومة الكروية اآلسيوية التي 
ينتهجه��ا رئي��س االتحاد الق��اري مع 

مختلف بلدان القارة اآلسيوية.
ويستهل الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة جولته بزيارة العاصمة الهندية 

دلهي التي سيشهد فيها مساء الجمعة 
حف��ل افتت��اح منافس��ات كأس العامل 
للناش��ئني تح��ت 17 عام��اً، إضافة إىل 
مباراة منتخبي الهند والواليات املتحدة 
األمركي��ة، ك��ام يلتق��ي ع��ىل هامش 
الح��دث كبار الش��خصيات الرس��مية 

والرسمية يف البالد.
وبهذه املناس��بة، أش��ار رئيس االتحاد 
اآلس��يوي إىل أن إقام��ة نهائيات كأس 
العامل للناش��ئني تحت 17 عاماً يف الهند 
تشكل عالمة فارقة يف مسرة كرة القدم 

الهندية، معربا عن ثقت��ه بقدرة البلد 
اآلس��يوي الكبر عىل استضافة الحدث 
العاملي بأبهى ص��ورة ممكنة تعرب عن 
ما ميلكه من إمكان��ات برية مؤهلة 
وبني��ة تحتية متط��ورة ورغبة متزايدة 

لرفع شعبية اللعبة يف البالد.
ويزور الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة األس��بوع املقب��ل كاًل من بوتان 
ونيبال للق��اء أركان اللعبة يف البلدين، 
وبح��ث آف��اق تطوي��ر التع��اون مع 
اتحاداته��ا الوطني��ة، ويف ه��ذا اإلطار 

أعرب رئيس االتحاد اآلسيوي عن تطلعه 
لزي��ارة البلدين، مؤكداً أن هذه الجولة 
تأيت يف سياق الحرص عىل إدامة قنوات 
التواصل املبارش مع االتحادات الوطنية 
اآلسيوية؛ للوقوف عىل التحديات التي 
تواج��ه تطوير اللعبة يف مختلف أنحاء 
القارة ومناقش��ة تطوير التعاون القائم 
بني االتحاد اآلس��يوي واتحادات اللعبة 
مبا يخ��دم رؤية االتحاد القاري )آس��يا 
واحدة .. ه��دف واحد( الرامية لتنمية 

مختلف أركان كرة القدم اآلسيوية.

سلمان بن إبراهيم يبدأ جولة آسيوية تشمل الهند وبوتان ونيبال 
يشهد افتتاح كأس العالم للناشئين في دلهي الجمعة

المنامة                 مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

خر منتخبنا الوطني لكرة 

السلة أمام مر بنتيجة 82/73، 

يف املباراة التي جمعتهام يوم 

أمس الخميس، عىل صالة 

الهيئة العامة للرياضة بجدة، 

يف افتتاح منافسات البطولة 

الدولية الودية األوىل التي 

ينظمها االتحاد السعودي يف 

الفرة من 5 حتى 7 أكتوبر 

الجاري، مبشاركة 3 منتخبات 

عربية هي صاحب الضيافة 

املنتخب السعودي ومر إىل 

جانب منتخبنا الوطني، بعد 

انسحاب املنتخب املغريب قبل 

يوم واحد من البطولة.

وجاءت نتائج أشواط املباراة 

كاآليت: )19/17( مر، )17/13( 

مر، )26/21( مر و)20/22( 

البحرين. 

وسيلتقي منتخبنا يف ال�5:15 

مساء اليوم، صاحب األرض 

والضيافة املنتخب السعودي 

يوم ختام مشاركته بالبطولة.

وتضم قامئة منتخبنا 12 العبا، 

وهم: أحمد عبدالعزيز، أحمد 

نجف، ميثم جميل، محمد 

قربان، محمد أمر، حسن 

نوروز، بدر جاسم، عيل عباس، 

عيل شكرالله، حسني شاكر، 

صباح حسني وحسن قرايش.

وتأيت مشاركة منتخبنا الوطني 

يف هذه البطولة بتوجيه 

مبارش من رئيس االتحاد 

البحريني سمو الشيخ 

عيى بن عيل بن 

خليفة آل خليفة، 

وتلبية للدعوة 

الكرمية التي تلقاها 

االتحاد من قبل نظره 

السعودي.

“أحمر السلة” يخسر أمام مصر في افتتاح ودية جدة الدولية
محمد الدرازي
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ال��دوري  لق��ب  اس��تعادة  بطم��وح 
واملحافظة عىل كأس س��مو ويل العهد 
للك��رة الطائ��رة “أغىل الك��ؤوس” بدأ 
النادي األهيل اس��تعداداته التحضريية 
للموس��م املقب��ل 2017/2018، حيث 
فرض الفريق نفس��ه كواحد من أقوى 
األندية املرشحة للفوز باأللقاب املحلية 
ليصبح ضيفا دامئاً يف املواجهات النهائية 

ال يفارق منصات التتويج.
“الب��اد س��بورت” يف الحلق��ة الثانية 
من سلس��لة حلقات رصد استعدادات 
األندي��ة الثامني��ة )النجم��ة، األه��يل، 
داركليب، املحرق، النرص، البسيتني، بني 
جم��رة، اتحاد الريف( ترصد تحضريات 
النادي األهيل ملس��ابقة ال��دوري التي 
من املؤمل أن تنطلق 3 نوفمرب املقبل.

قيادة جديد
يدخل فريق األهيل هذا املوسم تحت 
قيادة جديدة ممثلة يف املدرب التونيس 
منري بن قارة الذي وصل قبل شهر من 
اآلن تقريباً واستأنف عمله مع الفريق، 
وهو لي��س بغريب عن الدوري املحيل 
بعدما قاد املحرق قبل موسمني وميتلك 

معلومات جيدة عن معظم الاعبني.
وكان األهيل قد نجح مع املدرب املحيل 
رضا عيل يف تحقيق ثاثة ألقاب املوسم 
املايض وهي بطولة كأس االتحاد، كأس 
ويل العه��د باإلضافة إىل بطولة األندية 
العربي��ة لك��ن إدارة الن��ادي فضلت 
التعاقد مع مدرب جديد لكنه صاحب 
مدرسة ليست غريبة عىل العبي األهيل 
الذين ت��درب معظمهم تح��ت قيادة 
مواطنه التونيس خالد بلعيد والذي قاد 

الفريق ألول بطولة دوري.
ويغي��ب ه��ذا املوس��م ع��ن الفريق 
املدرب التونيس مه��دي الفهري الذي 

شغل مهمة املدرب املساعد يف املواسم 
الفائتة وعم��ل مع كا من خالد بلعيد 
ورضا ع��يل ومحمد املرباط��ي، ليحل 
محله امل��درب التونيس امي��ن املنصايل 

كمساعد للمدرب بن قارة.

تعاقدات قوية

دخ��ل األهيل بقوة عىل صعيد س��وق 
االنتقاالت وابرام الصفقات اس��تعداداً 
للموس��م املقبل بعدما نجح يف خطف 
ود أكرث من العب متميز عىل مس��توى 
ع��رب صفق��ات جدي��دة يف  ال��دوري 
مقدمته��ا صفقة الاع��ب امين هرونة 
الذي ميث��ل انتقاله م��ن النرص لألهيل 
رضبة معلم باعتباره أحد أبرز الاعبني 

يف مرك��ز )الليربو( وال��ذي يجيد تأمني 
الكرة األوىل والتغطية الدفاعية، حيث 
ان األهيل ميتلك ق��وة هجومية ضاربة 
وما كان ينقصه يف املوسم املايض تأمني 

الكرة األوىل.
كام نجح األهيل يف التعاقد مع الاعب 
ع��يل محمد عيل الذي س��بق له متثيل 
البس��يتني املوس��م املايض وه��و يجيد 
اللعب مبركز 4 وميتلك قدرات جيدة يف 
االس��تقبال والدفاع وميكنه شغل مركز 
الاع��ب الحر كذلك، وهو يعترب صفقة 
بديل��ة لعيل مرهون الذي انتقل لنادي 
النجمة. وج��دد األهيل التعاقد مع كا 
من مريزا عبدالله وعباس الخباز وعيل 
حبي��ب وعيىس ع��يل وأم��ني محمد، 
وهؤالء الخمس��ة كان له��م دور فعال 

وبارز يف اإلنجازات التي حققها الفريق 
خال املواس��م املاضية، كام اس��تطاع 
أن يتعاق��د مع صانع األلع��اب أحمد 
العلوي والذي سيش��كل إضافة جيدة 
يف مركز صناعة اللعب، فيام س��يفتقد 

األهيل جهود الليربو عباس أحمد.

استقرار إداري

يتمتع الفريق باس��تقرار إداري جديد، 
حيث يتوىل رئاس��ة جه��از اللعبة عاء 
الحلواجي فيام ت��م تعيني وجه صاعد 
وهو محمد نبيل الرشوقي مع املحافظة 
عىل عيىس حسن مديراً للفريق األول، 
حيث أدى هذا االس��تقرار منذ مواسم 
طويلة يف تحقيق جملة من اإلنجازات 

لطائرة النس��ور مع عدم نسيان جهود 
مدير الفريق الس��ابق عيل أحمد، مع 

باقي أعضاء الجهاز اإلداري.

غموض المحترف

مع تبقي اقل من ش��هر ع��ىل انطاق 
منافس��ات الدوري املحيل مل يكش��ف 
األهيل لغاية اآلن عن املحرتف األجنبي 
الذي س��يمثله يف املوسم الحايل، حيث 
أوضح املسئولون يف القلعة الصفراء عن 
رغبتهم الج��ادة يف التجديد للمحرتف 
الدومينييك الفيس للموسم الرابع عىل 
التوايل وكان��ت هن��اك مفاوضات مع 
الاعب للتجديد رمبا الزالت مس��تمرة 
ورمبا تغ��ريت البوصلة نحو العب آخر 

جديد إما بسبب رغبة الاعب يف خوض 
تجربة احرتافية جديدة أو رغبة الجهاز 
اإلداري يف التغي��ري والتعاقد مع العب 

آخر يف ظل تقدم الفيس يف العمر.

مشاركة عربية

سيشارك األهيل يف العام املقبل ببطولة 
والثاثون  السادس��ة  العربي��ة  األندية 
التي ستقام بتونس بشهر فرباير املقبل 
2018 وذلك بصفته بطا لكأس س��مو 
ويل العهد يف املوسم املايض وهو حامل 
لقب النس��خة األخرية )35( والنس��خة 
)33( التي استضافتها مرص بعام 2015 
وبالتايل فإنه سيكون مرشحاً للمنافسة 

عىل اللقب بقوة. 

األهل��ي... اس��تقرار إداري وقي��ادة فنية جديدة
“البالد سبورت” ترصد تحضيرات األندية لدوري الطائرة” 2 - 8”

ه��������رون��������ة أب�������������رز ص�����ف�����ق�����ات ط��������ائ��������رة ال�����ن�����س�����ور

األهلي مرشح قوي للفوز ببطوالت هذا الموسم

حسن علي

هرونة أبرز صفقات النسور

منير بن قارة

اتحاد الكرة - املركز اإلعامي: تواصل 
البحريني  باالتحاد  النس��ائية  اللجنة 
الق��دم تحضرياته��ا لتنظي��م  لك��رة 
البحريني  النس��ايئ  الريايض  األسبوع 
الربيطاين خال ش��هر أكتوبر الجاري، 

وذلك يف الفرتة 23 وحتى 26 منه.
وعق��دت رئيس��ة اللجنة النس��ائية 
الش��يخة حصة بنت خالد آل خليفة 
والتسجيل  املسابقات  رئيس  بحضور 
والرتاخيص باالتحاد حس��ن إسامعيل 
اجتامعا مع ممثل السفارة الربيطانية 
وفقا  وذل��ك   ،lieutenant andrew
لتوجيهات رئيس اتحاد الكرة الشيخ 
ع��يل بن خليفة بن أحمد آل خليفة؛ 
للربنامج  املبك��ر واإلع��داد  للتحضري 

العام وفعاليات األسبوع الريايض.
وسيش��هد األس��بوع تواجد منتخب 
بريطانيا العسكري النسايئ يف البحرين 
يف وف��د يض��م 28 ف��ردا بينه��ن 16 
العبة و 4 مدربات سيصلون يوم 23 
الجاري، إذ تم اعتامد برنامج زياراته 
للم��دارس خ��ال الف��رتة الصباحية، 
حيث تق��رر أن يزور يوم 24 الجاري 
مدرس��تي البيان وابن خلدون، فيام 
س��يزور يوم 25 املدرستني الربيطانية 

وسانت كريستوفر.
بريطاني��ا  منتخ��ب  زي��ارة  وت��أيت 
العس��كري النسايئ يف البحرين ضمن 
سلس��لة زي��ارات يقوم به��ا ملنطقة 
الخليج العريب، إذ ستكون زيارته بناء 

عىل التع��اون املتبادل ب��ني الجانبني 
البحريني والربيطاين.

وس��تقوم مدرب��ة الفري��ق الربيطاين 
Mags McA-  للعس��كري واملحارضة
teer بتقدي��م ورش��ة عم��ل خاصة 
مل��دريب الفئ��ات العمري��ة املحليني، 
وذلك ي��وم 25 الجاري، بالتعاون مع 

اإلدارة الفنية باالتحاد.
وسيش��هد األس��بوع الري��ايض إقامة 
مب��اراة ودية بني منتخبنا للس��يدات 
العس��كري  بريطانيا  منتخ��ب  م��ع 
للس��يدات، وذلك يف 6.30 من مساء 
ي��وم األربع��اء املواف��ق 25 أكتوب��ر 
املقب��ل، ع��ىل املاع��ب الخارجي��ة 
التابع��ة التحاد الكرة، كام سيش��هد 

إقام��ة مهرجان ريايض مصاحب قبل 
وبعد املباراة. وأكدت رئيس��ة اللجنة 
النسائية باتحاد الكرة، الشيخة حصة 
بن��ت خال��د آل خليفة أن األس��بوع 

الربيطاين،  البحريني  النسايئ  الريايض 
يأيت تفعيا لتوجيه��ات رئيس اتحاد 
الكرة الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليفة يف رضورة االهتامم 

وتفعي��ل دور الك��رة النس��ائية عرب 
تنظيم الربامج املتنوعة.

وأش��ارت الش��يخة حصة بنت خالد 
إىل أن فكرة إقامة األس��بوع الريايض 
سيكون بداية طيبة وإيجابية ومثالية 
والذي  الس��يدات،  منتخ��ب  إلعداد 
ي��درس فك��رة املش��اركة يف بطول��ة 
النس��ائية بنسختها  العامل العسكرية 
ال��� 11، والت��ي س��تقام يف الواليات 
املتحدة األمريكية خال شهر مايو من 
العام املقب��ل )2018(. إىل ذلك، بدأ 
الوطني للسيدات تحضرياته  منتخبنا 
إذ  الري��ايض،  لألس��بوع  اإلعدادي��ة 
يت��درب حالي��ا تحت قي��ادة مدرب 

املنتخب الوطني خالد الحربان.

Mags McAteerالشيخة حصة بنت خالد

اعتماد برنامج األسبوع النسائي البحريني البريطاني
منتخ��ب الس��يدات الك��روي يدش��ن اإلع��داد بقي��ادة الحربان

أعلن االتحاد البحريني لكرة القدم عن 
إحصائية مشاركة الاعبني تحت 21 عاما 
بالنس��بة لكل ناد من أندية دوري بنك 
البحري��ن الوطني NBB ألندية الدرجة 
األوىل لك��رة الق��دم للموس��م الريايض 
2018-2017. وج��اءت اإلحصائية وفقا 
لألرقام املس��جلة حتى الجول��ة الرابعة 

من الدوري.
فري��ق نادي الش��باب ج��اء يف املقدمة 

كأكرثهم مش��اركة عرب مشاركة 3 العبني 
شاركوا مبا مجموعه )805( دقيقة، فيام 
شارك الرفاع ب� 3 العبني أيضا ومبجموع 
)582( دقيق��ة، الرف��اع الرشقي باعبني 
اثن��ني مبجموع )377( دقيق��ة، املالكية 
باع��ب واح��د )360( دقيق��ة، الح��د 
باع��ب واح��د )360( دقيق��ة، األهيل 
باع��ب واحد مبجم��وع )180( دقيقة، 
االتح��اد باعب واح��د مبجموع )177( 

دقيق��ة، النجم��ة باعب واح��د )97( 
دقيق��ة، املنامة باعب��ني اثنني مبجموع 
)33( دقيق��ة، فيام مل يرشك فريق نادي 

املحرق أي العب حتى اآلن.
وبل��غ مجم��وع الاعبني املش��اركني يف 
املباريات ال� 20 املاضية 15 العبا تحت 
21 عام��ا، في��ام يلغ مجم��وع الدقائق 

الكلية ملشاركتهم )2971( دقيقة.
وكان اتح��اد الك��رة قد طبق مش��اركة 

الاعب تحت 21 عاما يف الدوري بشكل 
تدريج��ي ب��دءا م��ن املوس��م الجاري 
2018-2017. وأقر االتحاد املعيار األول: 
10 %)162دقيق��ة( مجموع مش��اركة 
العبني تحت 21 عاما بحرينيي الجنسية 

بعد نهاية املوسم.
أم��ا املعيار الث��اين فه��و: 50 % )810( 
دقائق مجموع مشاركة العب تحت 21 

سنة بحريني الجنسية.

15 العًبا تحت 21 عاًما شاركوا في أول 4 جوالت
NBB ل�����دوري  إح��ص��ائ��ي��ة  ف���ي 

NBB من منافسات دوري

اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي



ش��هد ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة، ورئيس 
الشيش��ان الصديقة رمضان  جمهورية 
أحم��د قادي��روف الحف��ل الختام��ي 
لبطولة الشيشان الدولية لفنون القتال 
املختلطة، والتي ش��ارك فيها نخبة من 

أبطال الشيشان والعامل. 
وقام س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بتتويج بط��ل البطولة فيام قام 
الشيش��ان  رئي��س جمهورية  فخام��ة 

بتتويج الفائزين باملراكز. 
وبهذه املناسبة، أعرب سموه عن فخره 
واعت��زازه مبا ش��اهده من مس��تويات 
قوية خالل املنافس��ات البطولة، مؤكدا 
أن ه��ذه املس��تويات تعك��س بصورة 
واضح��ة ما يتمت��ع ب��ه املقاتلون من 
إمكانات وقدرات قتالي��ة عالية نابعة 
من التحضريات واالس��تعدادات الجادة 
الت��ي خاضوها لهذه املش��اركة، والتي 
كان له��ا أث��ر إيجايب عىل نج��اح هذا 

التجمع الريايض. 

وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة إىل أن رياض��ة فنون القتال 
املختلط��ة يف الشيش��ان تس��ري بخطى 
ثابت��ة نحو التطور واالزده��ار، كام أن 
ه��ذه الرياضة تعيش أزه��ى أيامها يف 
مملكة البحرين بفضل الرعاية الفائقة 
التي تحظى بها م��ن لدن عاهل البالد 
جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة؛ 

األمر الذي س��اهم يف تحقي��ق أبطالها 
للعديد من اإلنجازات الكبرية واملتميزة 

عىل مختلف األصعدة. 
ونوه س��موه إىل أن مملك��ة البحرين 
متتل��ك تجربة مثالي��ة يف رياضة فنون 
القتال املختلطة، وهي تس��ري يف طريق 
تصاعدي نح��و التطور الفني واإلداري، 
إضاف��ة إىل أن البحري��ن متتلك قاعدة 

كبرية م��ن املقاتلني من الط��راز العايل 
س��اهموا يف رفع اس��م وعل��م اململكة 
عالي��ا يف عدد م��ن املحاف��ل الدولية، 
كام أن الشيش��ان هي األخ��رى متتلك 
تجربة رائدة يف هذه اللعبة، مشريا اىل 
أهمية االس��تفادة من التجربتني وبناء 
توأمة متميزة ب��ني الجانبني قامئة عىل 
االستفادة الفنية املبارشة؛ لتطوير هذه 

اللعبة يف كال البلدين.
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليف��ة أن اهت��امم فخام��ة الرئي��س 
القت��ال  فن��ون  برياض��ة  الشيش��اين 
املختلطة محل اعتزاز من جانب األرسة 
الرياضي��ة الشيش��انية عموم��ا، وأرسة 
رياضة فن��ون القتال املختلطة والدفاع 
عن النف��س خصوصا، مش��يًدا بجهود 
فخامت��ه املبذول��ة يف خدم��ة الرياضة 
الشيش��انية عىل جميع األصعدة حتى 
اإلنجازات  بات منتس��بوها يحقق��ون 

املتميزة يف مختلف البطوالت. 

وأشار سموه أن حضور فخامة الرئيس 
الشيش��اين ي��أيت ضم��ن إط��ار حرص 
فخامت��ه عىل إنج��اح كاف��ة األحداث 
الرياضي��ة الت��ي تق��ام يف جمهوري��ة 
الشيشان، وأن اللفتة الكرمية من جانب 
فخامته بحضور املباراة النهائية كان لها 
انعكاس إيجايب كبري عىل نجاح البطولة 
وإظهارها باملستوى املرشف، وبالشكل 
جمهوري��ة  لضي��وف  عك��س  ال��ذي 
الشيش��ان م��ن مختلف ق��ارات العامل 
اإلرشاقة الجميلة للرياضة الشيش��انية 
وما تعيشه من ازدهار وتقدم ريايض. 

وأش��اد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
التنظيمي��ة  باإلج��راءات  خليف��ة  آل 
واإلدارية التي اتخذتها اللجان العاملة 
يف البطول��ة، والتي أك��دت اإلمكانات 
الكبرية للك��وادر الشيش��انية وقدرتها 
الواضحة عىل التصدي ألعباء استضافة 
مختل��ف البطوالت الرياضي��ة، متمنيا 
س��موه للحرك��ة الش��بابية والرياضية 
الشيشانية املزيد من التقدم واالزدهار 
وتحقيق ابطالها لإلنجازات املتميزة يف 

مختلف البطوالت.

المختلطة القتال  فنون  رياضة  في  رائدة  تجربة  تمتلكان  والشيشان  البحرين 
جا أبطال البطولة الدولية.. ناصر بن حمد:   سموه والرئيس قاديروف توَّ

وسموه متوجا أحد األبطال

الشيشان             المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد يتابع المنافسات

يصل صباح اليوم )الجمعة( فريق نادي 
الشارقة اإلمارايت لكرة اليد؛ لخوض نهايئ 
الس��وبر البحريني اإلم��ارايت أمام فريق 
نادي النجمة البحريني يوم غٍد )السبت( 
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية مبدينة 

عيىس.
وس��يكون يف اس��تقبال الفري��ق النائب 
الثاين لرئي��س مجل��س إدارة اتحاد اليد 
صالح خلف��ان، وعدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة، وبحس��ب الربنام��ج املع��د، فإن 
الفريق س��يخوض تدريبه األول يف اليوم 
نفس��ه بقيادة املدير الفني املرصي وليد 
عبدالكايف. وتضم قامئة نادي الشارقة كل 
م��ن: محمد عبدالله، خالد س��عيد، عيل 
حس��ني، أحمد هالل، محم��د التميمي، 
التونيس س��ليم الهدوي، مبارك عبدالله، 
ضاح��ي محمد، فراس محم��د، إبراهيم 
القرص، بالل مال الله، أحمد بدر وعيىس 

البناي.
م��ن جان��ب آخ��ر م��ن املنتظ��ر عقد 
االجتامع الفن��ي للفريقني مس��اء اليوم 
الجمعة؛ للكشف عن ألوان الفريقني يف 
املباراة واعتامد أسامء الالعبني املشاركني، 
إضاف��ة إىل عرض لوائح املباراة وقوانينها 
وفق��اً اىل قوانني اللعب��ة املعتمدة لدى 
االتح��اد الدويل، وكذل��ك تقديم برنامج 
املب��اراة وطريق��ة دخ��ول الالعبني قبل 
بدايته��ا وعملي��ة التتوي��ج بع��د انتهاء 
اللقاء. ويبدأ برنامج حفل مباراة السوبر 
بدخ��ول الفريقني إىل أرضية امللعب قبل 
40 دقيق��ة من انطالق املب��اراة؛ إلجراء 

عملية اإلحامء، وقبل بدايتها سيتم عزف 
النش��يد الوطني ململكة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة وإذاعة أس��امء 
العب��ي الفريق��ني، ومن ث��م تحية راعي 
املباراة وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 

هش��ام الجودر، وتحي��ة الجامهري، عىل 
أن تبدأ املباراة يف متام الس��اعة السابعة 
مساء بتوقيت مملكة البحرين، وبالنسبة 
إىل مراس��م التتوي��ج، فس��يتم خالله��ا 
تقديم كأس البطول��ة للفريق الفائز مع 

امليداليات امللونة ألفراد الفريقني.

الصياد يدعو الجماهير لمؤازرة الفريق

أكد نج��م فريق ن��ادي النجمة الالعب 
حسني الصياد أن فريقه عازم عىل الفوز 

ببطولة السوبر البحريني اإلمارايت، وقال 
إن هذه البطولة هي األول يف نس��ختها 
ويهمنا الخروج بنتيج��ة اللقاء خصوصا 
وأنه��ا س��تقام ع��ىل أرض البحرين وبني 

جامهرينا.د

وقال الصياد إن فريق الشارقة من الفرق 
القوية والبارزة يف كرة اليد اإلماراتية، وال 
ميكن االس��تهانة به خصوصا، وأنه ميتلك 
مجموعة جيدة م��ن الالعبني املتميزين 
عالوة ع��ىل تدعيم صفوفه واس��تعارته 
بأكرث من العب إمارايت، وهو ما س��يمثل 
إضافة قوية بالنسبة لهم، لكننا يف الوقت 
نفس��ه منتلك القدرة عىل تحقيق الفوز 
عىل الرغم م��ن افتقاد الفريق ألكرث من 

العب بسبب اإلصابة.
وأض��اف الصياد أن املباراة س��تقام عىل 
أرض البحري��ن، ويج��ب اس��تغالل هذا 
األمر لصالحنا، وهو ما نأمله يف أن نلقى 
الدعم الجامهريي املطلوب، وأال يقترص 
الحضور عىل جامهري الن��ادي فقط، بل 
هي دع��وة مفتوحة للجامهري البحرينية 
كاف��ة مل��ؤازرة ممث��ل الوط��ن يف هذه 
املهم��ة، وطامل��ا أننا نلعب ع��ىل أرضنا، 

فيجب أال تخرج املباراة من أيدينا.

السوبر النجمة في مباراة  البحرينية لمؤازرة  الجماهير  الصياد يدعو 
المباراة يسبق  فني  واجتماع  اليوم  يصل  اإلماراتي  الشارقة 

فريق النجمة البحريني فريق نادي الشارقة اإلماراتيحسين الصياد 

اتحاد اليد                    أم الحصم

أبرم ن��ادي الن��رص ث��الث صفقات؛ 
لتدعيم صف��وف الفريق األول للكرة 
الطائرة للموسم املقبل 2017/2018 
وذل��ك يف إط��ار مس��اعيه الج��ادة 
للمنافسة عىل اللقب بقيادة املدرب 

التونيس الجديد فوزي الهواري.
فقد أنه��ى النرص إج��راءات التعاقد 
مع أبن��اء الجفري الثالثة، وهم: صانع 
األلع��اب محم��د عبدالل��ه، والليربو 
يوسف عبدالغفار، فيام جدد التعاقد 

مع الليربو اآلخر حسني طاهر.
محمد عبدالله س��بق له خوض عدة 
تج��ارب محلية ناجح��ة، حيث مثل 
عايل يف املوس��م امل��ايض، وكان قريباً 
معه م��ن الصعود ل��دوري األضواء، 
في��ام نج��ح يف قيادة كل م��ن اتحاد 
الريف وبني جم��رة والرفاع الرشقي 
يف الصعود من دوري الدرجة الثانية 
إىل الدرج��ة األوىل يف املواس��م التي 

مثل فيها تلك األندية سابقا.

أم��ا يوس��ف عبدالغف��ار، فإنه قادم 
من ن��ادي املحرق، وكان أساس��ياً يف 
صفوف طائرة األح��الم وحقق عددا 
م��ن األلقاب مع الفريق، وبالنس��بة 
لحس��ني طاه��ر، فإن��ه مث��ل النرص 
لسنوات طويلة، وحقق معه العديد 
من البط��والت املحلية ويتمتع بخربة 

جيدة.
ويتطل��ع الن��رص م��ن خ��الل تل��ك 
التعاقدات إىل تعزيز صفوفه بأفضل 

العنارص لتعوض غي��اب أبرز نجومه 
الذي��ن انتقل��وا ألندية أخ��رى، ويف 

مقدمته��م فاضل عباس ال��ذي عاد 
لنادي��ه األم املح��رق، وأمي��ن هرونة 

ال��ذي انتقل لألهيل، وصبيح إبراهيم 
الذي انتقل لنادي البسيتني.

ومن املتوقع أن يس��عى النرص إلبرام 
عدة صفقات محلي��ة أخرى، إضافة 
إىل التعاق��د مع العب محرتف وذلك 
يف إط��ار حرص��ه ع��ىل املنافس��ة يف 
املوس��م املقبل بعدما فشل يف بلوغ 
املربع الذهبي املوسم املايض، وعاش 

واحدا من أسوأ مواسمه.

الالعبون الثالثة مع المسؤولين اإلداريين بالنادي

ط���ائ���رة ال��ن��ص��ر ت���دع���م ص��ف��وف��ه��ا ب��م��ح��م��د ع��ب��داهلل
حسن علي:

ال���ت���ج���دي���د ل��ح��س��ي��ن ط��اه��ر

البالد سبورت:
أكد رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة 

اليد عبدالواحد اإلسكايف أن مباراة السوبر البحريني 
اإلمارايت، والتي تقام يوم السبت املقبل عىل صالة 

مدينة خليفة الرياضية بني فريقي النجمة البحريني 
والشارقة اإلمارايت ستكون تحت إدارة الطاقم السعودي 

القاري املكون من عيل السقويف ومحمد الصقر. 
وأشار اإلسكايف إىل أن إيعاز إدارة املباراة إىل الطاقم 
السعودي؛ لضامن مبدأ الحيادة يف أن يكون حكام 

اللقاء من خارج إطار البلدين املتنافسني، وهو ما يصب 
يف صالح املباراة عرب االستعانة بطاقم تحكيمي محايد.

وأكد رئيس لجنة الحكام تلقي اتحاد اليد املوافقة من 
جانب االتحاد السعودي بإرسال الطاقم التحكيمي 

املذكور، ومن املحتمل وصوله مساء يوم الجمعة قبل 
املباراة بيوم واحد والبدء يف االستعداد إلدارة هذا 
اللقاء الذي ينطلق يف متام الساعة السابعة مساء 

بالتوقيق املحيل. وبحسب ما أشار اليه رئيس لجنة 
الحكام باتحاد اليد أن الحكمني السعوديني يعتربان من 

الحكام الصاعدين وأدارا العديد من املباريات القوية 
يف الدوري السعودي، كام حصال عىل فرصة املشاركة 

يف أكرث من بطولة خارجية، وأبرزها بطولة األندية 
الخليجية األخرية أبطال الكؤوس. 

طاقم سعودي يدير السوبر البحريني اإلماراتي لليد

الحكمان السعوديان السقوفي والصقر
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جورجيا- ويلز
ايطاليا- مقدونيا
اسبانيا- البانيا
كرواتيا- فنلندا

مالي- ساحل العاج

19:00
 21:45
 21:45
 21:45

22:00

الجمعة  6 أكتوبر

 اوروبا  

أفريقيا

تصفيات مونديال 2018  

تصفيات مونديال 2018  

ايطاليا بحاجة لنقطة لضمان الملحق

كريستيانو رونالدو

إيطالي��ا  منتخ��ب  يس��عى  )وكاالت(: 
لتحقي��ق انتصاري��ن مقنع��ني بالجولتني 
األخريتني من تصفيات املونديال ليضمن 
الوجود ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت 

املركز الثاين مبجموعات أوروبا التسع.
وُي��درك املنتخب اإليط��ايل، أنَّ الطريق 
املنطقي املتاح أمامه اآلن لبلوغ نهائيات 
كأس العامل بروس��يا هو خ��وض امللحق 

األورويب الفاصل.
لك��ن اإلصاب��ات، تب��دو ش��بًحا يه��دد 
املنتخب اإليط��ايل، يف مباراتيه الباقيتني 
يف املجموع��ة الس��ابعة بالتصفيات أمام 
منتخب��ي مقدونيا غ��ًدا الجمعة، وألبانيا 

يوم اإلثنني املقبل.
املنتخب اإلس��باين، املجموعة  ويتص��در 
ب���22 نقط��ة، بف��ارق 3 نق��اط، أم��ام 
اآلزوري، بعد الفوز علي��ه )0-3( مطلع 

سبتمرب املايض.
ويحت��اج اآلزوري لنقط��ة واح��دة من 
مبارات��ه املرتقبة اليوم أم��ام مقدونيا يف 
تورينو، أو مباراته أمام ألبانيا يوم االثنني 
ليضم��ن الفري��ق املرك��ز الث��اين أمال يف 
العب��ور للنهائيات عرب امللحق الفاصل يف 

نوفمرب املقبل.

ويقرتب املاتادور اإلس��باين، الذي يلتقي 
الصهي��وين  والكي��ان  األلب��اين  نظريي��ه 
بالجولت��ني الباقيتني الي��وم ويوم اإلثنني 
من حجز بطاقة التأهل املبارشة، وهو ما 

يدفع اآلزوري للرتكيز عىل امللحق.
وبعد الهزمية )3-0( أمام إس��بانيا الشهر 
املايض، قال كارلو تافيكيو، رئيس االتحاد 
اإليط��ايل للعب��ة، إنه يعت��رب الغياب عن 

كأس العامل مبثابة “القيامة”.
ورد جامبي��ريو فينت��ورا املدي��ر الفن��ي 

ل��آزوري عىل ه��ذا قائ��اًل إنَّ مصطلح 
“القيامة” قد يستخدم ألمور أخرى.

لكن��ه عدل عن رأيه قبل أي��ام، وقال إنَّ 
ع��دم التأهل بالنس��بة ل��آزوري الفائز 
بلقب املونديال 4 مرات من قبل سيكون 

“كارثة”.
ويتفق مع هذا ماركو بارولو العب وسط 
الفريق حيث يرى أنَّ عدم تأهل الفريق 
للموندي��ال ال��رويس، س��يكون “كارثة” 
الس��يام وأنَّ اآلزوري غاب ع��ن البطولة 

يف نس��ختني فقط عىل مدار تاريخه عام 
1930، و1958.

املبارات��ني جه��ود  ويفتق��د اآلزوري يف 
العبي الوس��ط مارك��و ف��ريايت، ولورنزو 
بيليجريني، واملخرضم دانيييل دي رويس؛ 
بس��بب اإلصابات التي تعرضوا لها خالل 
مبارياتهم مع أنديتهم بالدوري اإليطايل.

واس��تدعى فينت��ورا، كاًل م��ن روبرت��و 
جالياردين��ي، والوجهني الجديدين برايان 
كريس��تانتي، ونيكول��و باري��ال لتعويض 
غياب ه��ؤالء الالعبني، ك��ام تضم قامئة 
ف��ريدي،  س��يموين  للمبارات��ني  اآلزوري 
دينام��و فريق بولونيا الذي ش��ارك لفرتة 
وجي��زة يف مباراة ل��آزوري خالل مارس 

املايض.
ويقود شريو إميوبييل نجم التسيو هجوم 
اآلزوري حالي��ا عل��ام بأنه أحرز تس��عة 
أهداف حت��ى اآلن يف املباريات الس��بع 
الت��ي خاضه��ا بال��دوري اإليط��ايل هذا 

املوسم.
وق��ال بارول��و: “أش��عر بالتف��اؤل تجاه 
امللح��ق األورويب؛ ألن املنتخب اإليطايل، 
هو املنتخ��ب اإليطايل دامئًا وهناك رغبة 

لدى جميع أعضاء الفريق يف التأهل”.

)وكاالت(: تح��وم الش��كوك حول مصري 
الربتغايل كريستيانو رونالدو، هداف ريال 
مدريد التاريخي، بعد خالف حول راتبه 

يف العقد الجديد مع الفريق املليك.
وذك��رت صحيف��ة “دي��يل إكس��ربيس” 
الربيطاني��ة  مانشس��رت يونايتد مس��تعد 
الس��تغالل ه��ذا الخ��الف للتعاق��د مع 
رونال��دو مقاب��ل 151 مليون إس��رتليني 

خالل سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن مانشسرت يونايتد 
مس��تعد ملنح رونالدو راتبا سنويا بقيمة 
23 ملي��ون إس��رتليني. وأش��ارت تقارير 
سابقة إىل أن رونالدو طلب الحصول عىل 
عقد جديد براتب يعادل ما يحصل عليه 
األرجنتين��ي ليوني��ل مييس يف برش��لونة 
والربازي��يل ني��امر دا س��يلفا يف باري��س 
س��ان جريمان الفرنيس، وه��و ما رفضته 
إدارة ريال مدري��د. وأوضحت الصحيفة 
أن النادي املل��يك يفكر يف ضم البلجييك 

إيدين ه��ازارد من تش��يليس اإلنجليزي 
واملهاجم ه��اري كني من توتنهام لخالفة 
ص��اروخ مادي��را. وكان رونال��دو أملح يف 
وقت سابق، لرغبته يف العودة إىل الدوري 
االنجليزي حينام قال لقايض التحقيقات 
يف قضية الته��رب الرضيبي أن الحياة يف 
إنجلرتا أفض��ل، ك��ام أن تقارير صحفية 
برتغالية تحدثت عن س��خط الالعب من 
اتهامه بالته��رب من الرضائب ورغبته يف 

مغادرة إسبانيا.
عىل صعي��د آخ��ر، ميلك ري��ال مدريد، 
العدي��د من النج��وم البارزين، ما يجعل 
مهم��ة زي��ن الدين زيدان م��درب ريال 
مدري��د صعب��ة عن��د اختيار التش��كيل 
األسايس؛ حيث يضطر لالحتفاظ بالعديد 

من النجوم عىل مقاعد البدالء.
ودف��ع ع��دم حص��ول ألف��ارو مورات��ا، 
وخاميس رودريجيز، ع��ىل دقائق كافية 
من اللعب املوس��م امل��ايض للرحيل هذا 

املوس��م عن قلعة الربنابيو، إىل تشيليس، 
وباي��رن ميوني��خ عىل الرتتي��ب. وتواجه 
هذه املعضلة، زيدان، مع العبه الكروايت 
ماثيو كوفاس��يتش الذي يجد صعوبة يف 
اللعب أساس��ًيا يف ظل وجود الثاليث، لوكا 

مودريت��ش، وتوين كروس، وكاس��يمريو. 
ويخ��ى زي��دان، م��ن رحي��ل الالعب 
الذي زادت زيارت��ه إىل روما هذه األيام، 

مخاوف خروجه من النادي املليك.
وزار كوفاس��يتش، مدين��ة روم��ا يف فرتة 
العطل��ة الت��ي حصل عليها م��ن زيدان؛ 
بسبب إصابته وغيابه عن منتخب بالده.
وقالت صحيفة “كوريري ديللو س��بورت” 
اإليطالية، إّن زيارة الالعب لروما، قد تكون 
بسبب اقرتابه من االنضامم لنادي العاصمة. 
وأش��ارت الصحيف��ة، إىل أّن الجي��الرويس، 
يرغب يف التعاقد م��ع الالعب، خاصة وأّن 
كوفاسيتش، لديه خربة يف الدوري اإليطايل 
عندما لعب م��ن قبل لصالح إنرتميالن من 
2012، وحتى 2015. وتعرَّض كوفاس��يتش 
إلصاب��ة يف مباراة أبويل نيقوس��يا القربيص 
بدوري أبطال أوروبا مطلع الش��هر املايض، 
والت��ي أبعدته عن املش��اركة م��ع النادي 

املليك، ومل يتعاَف بعد منها.

)وكاالت(: يتطل��ع املنتخ��ب اإلس��باين، 
لحج��ز مقع��ده يف بطول��ة كأس العامل 
2018، اليوم الجمع��ة، من خالل الفوز 
ع��ىل نظ��ريه األلب��اين يف الجول��ة قب��ل 
األخرية من التصفيات األوروبية املؤهلة 

للبطولة.
ومن أجل حس��م بطاق��ة التأهل اليوم، 
يحتاج املنتخب اإلس��باين لتحقيق نتيجة 
أم��ام ألباني��ا أفض��ل من الت��ي يحققها 
املنتخب اإليط��ايل )اآلزوري( يف مباراته 

ضد مقدونيا يف إطار الجولة نفسها.
وإذا انته��ت املبارات��ان بنف��س النتيجة 
س��واء فوز كل م��ن املنتخبني األس��باين 
واإليط��ايل أو انته��اء املباراتني بالتعادل، 
س��يكون املات��ادور بحاج��ة إىل نقط��ة 
التع��ادل عىل األق��ل، يف مباراته األخرية 
أمام الكيان الصهيوين، يوم االثنني املقبل، 
أو االحتكام لف��ارق األهداف يف الرصاع 

بني اآلزوري وال روخا.
املجموعة  األس��باين  املات��ادور  ويتصدر 

الس��ابعة يف التصفيات برصيد 22 نقطة 
بفارق 3 نقاط أمام نظريه اإليطايل.

وس��يفتقد املنتخ��ب اإلس��باين جه��ود 
املهاجم ألف��ارو موراتا والعب الوس��ط 
أندري��س إنييس��تا والظه��ري األمين داين 

كارفاخال يف هذه املباراة.
ولكن كل هذه األم��ور ال ميكنها إيقاف 
مس��رية انتصارات املنتخب األس��باين يف 
ظل تألق الفري��ق يف التصفيات الحالية 

واقرتابه بجدارة من النهائيات.

إيطاليا تخشى “الكارثة” 

يونايتد مستعد لالنقضاض 

إسبانيا تسعى للحسم

د جياين إنفانتينو،  )وكاالت(: أكَّ
رئيس االتحاد الدويل لكرة 
القدم “فيفا”، أنَّ تصفيات 

أمريكا الجنوبية املؤهلة 
ملونديال روسيا، هي األكرث 

صعوبة يف العامل. وقال إنفانتينو 
يف مقابلة مع القناة الخاصة 
باتحاد الكرة األرجنتيني عىل 

“يوتيوب” أمس األربعاء: “هناك مباريات تتسم بدرجة 
عالية من التوتر يف جميع القارات، لكن يف أمريكا 

الجنوبية األمر يكون جنونًيا”. وأضاف “إنها التصفيات 
األصعب يف العامل، ليس من السهل أبًدا التأهل لكأس 

العامل”.
وقبل مرحلتني فقط عىل نهايتها، مل تفرز تصفيات أمريكا 
الجنوبية املؤهلة للمونديال سوى عن متأهل واحد فقط، 

وهو املنتخب الربازييل، الذي حسم بطاقة تأهله مبكرا.
وال تزال 7 منتخبات تأمل يف اللحاق مبنتخب السامبا، 

والتأهل مبارشة للمونديال، خاصة مع ضيق فارق النقاط 
بينهم. ويخوض صاحب املركز الخامس يف تصفيات 

أمريكا الجنوبية، وهو املركز الذي تحتله األرجنتني حالًيا، 
ملحًقا فاصاًل أمام نيوزيالندا، بطل أوقيانوسيا لحسم 

بطاقة التأهل للمونديال. وأشار إنفانتينو إىل أنَّ مونديال 
روسيا سيكون مذهاًل، وسيحظى بوجود مالعب رائعة.

واجتمع إنفانتينو أمس يف العاصمة األرجنتينية بوينس 
آيرس، مع رئيس االتحاد األرجنتيني لكرة القدم، 

كالوديو تابيا، ومع رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة 
“كومنيبول”، أليخاندرو دومينجيز.

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية أملانية، أن بايرن ميونيخ 
استقر عىل خليفة املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت، ليقود 

الفريق البافاري، بشكل مؤقت حتى نهاية املوسم.
وقررت إدارة بايرن ميونيخ، إقالة أنشيلويت بعد الخسارة 

أمام باريس سان جريمان الفرنيس بثالثية نظيفة يف 
دوري أبطال أوروبا، إىل جانب خالفاته مع بعض العبي 

البافاري.
وقالت صحيفة “بيلد” األملانية: “بايرن ميونيخ استقر 

عىل تعيني يوب هاينكس املدرب السابق للفريق 
البافاري بصفة مؤقتة حتى نهاية املوسم”.

وقاد هاينكس، بايرن ميونيخ لتحقيق الثالثية التاريخية 
يف 2013، قبل أن يتقاعد ويحل اإلسباين بيب جوارديوال، 
املدير الفني الحايل ملانشسرت سيتي بدالً منه يف تدريب 

الفريق البافاري.
وأضافت الصحيفة: “عندما اعتزل هاينكس التدريب 
قبل 4 سنوات مل تستطع أي وظيفة بكرة القدم عىل 

إخراجه من منزله الكبري الذي يقع بالقرب من الحدود 
األملانية الهولندية”. وتابع الصحيفة: “هاينكس توىل 

تدريب بايرن 3 مرات من قبل، وكانت آخر مرة عندما 
خلف لويس فان جال، وحظي بنهاية مثالية يف 2013، 

عندما حقق الثالثية، واآلن يعود مرة أخرى”.

التصفيات األصعب 

خليفة أنشيلوتي

جياني إنفانتينو

املكس��يك  بعدما حجزت  )وكاالت(: 
بطاقة التأهل األوىل، اش��تعل الرصاع 
ب��ني منتخب��ات كوس��تاريكا وبن��ام 
والواليات املتح��دة وهندوراس عىل 
البطاقتني املتبقيت��ني للتأهل املبارش 
م��ن تصفي��ات اتح��اد كون��كاكاف 
والوس��طى  الش��املية  )أمري��كا 
والكاريب��ي( إىل نهائيات كأس العامل 

2018 يف روسيا.
وال ت��زال الفرصة س��انحة أيضا أمام 
ترينداد للمنافس��ة عىل املركز الرابع 
يف جدول ال��دور األخري من تصفيات 
كونكاكاف والعبور إىل النهائيات من 
خ��الل الدور الفاصل م��ع الفائز من 

امللحق اآلسيوي.
املراكز  املنتخبات صاحب��ة  وتتأه��ل 
الثالث��ة األوىل يف تصفيات كونكاكاف 
إىل املوندي��ال مب��ارشة، بينام يخوض 

صاحب املركز الراب��ع الدور الفاصل 
أمام الفائز يف امللحق اآلسيوي.

إىل  املكس��ييك  املنتخ��ب  وتأه��ل 
النهائي��ات بالفعل بغ��ض النظر عن 
نتيجة مب��ارايت الفري��ق يف الجولتني 
األخريتني من هذا الدور بالتصفيات، 
واللتني تقامان الي��وم الجمعة ويوم 
املنتخب  ويتص��در  املقبل.  الثالث��اء 
املكس��ييك جدول التصفيات برصيد 
18 نقط��ة، مقابل 15 لكوس��تاريكا 
التي تبدو عىل أعتاب التأهل بالفعل 
عندما تس��تضيف هندوراس غدا يف 

الجولة قبل األخرية من هذا الدور.
ويحتل املنتخب البنمي املركز الثالث 
يف جدول التصفيات برصيد 10 نقاط 
وبفارق نقطة واح��دة أمام الواليات 

املتحدة وهندوراس.
وم��ع اقتصار الفارق ب��ني املنتخبات 

الثالث��ة )بن��ام والوالي��ات املتح��دة 
وهن��دوراس( ع��ىل نقط��ة واحدة، 
س��يكون ع��دم تأه��ل أح��د ه��ذه 
املنتخبات الثالث��ة إىل النهائيات أمرا 
حتميا، يف حني س��يحجز أحدهم عىل 
األقل بطاقة تأهل مبارش، كام ستكون 
الفرصة سانحة أمام آخر منهم للعبور 
إىل النهائيات ع��رب الدور الفاصل مع 

الفائز من امللحق اآلسيوي.
األمرييك  املنتخ��ب  ويب��دو طري��ق 
هو األس��هل من بني هذه املنتخبات 
الثالثة لش��ق طريقه نحو النهائيات، 
حيث يس��تضيف نظريه البنمي اليوم 
يف مواجهة تبدو حاسمة إىل حد كبري 
يف أورالندو بوالي��ة فلوريدا، ثم يحل 
ضيف��ا عىل ترين��داد صاحب��ة املركز 

األخري، الثالثاء املقبل.
ويف املقاب��ل، تب��دو ف��رص املنتخب 

البنم��ي أكرث صعوب��ة حيث يخوض 
مباراة الغ��د خارج ملعبه أمام نظريه 
األمرييك، ثم يس��تضيف كوس��تاريكا 
العنيدة يف الجولة األخرية يوم الثالثاء 
املقب��ل. وال يختل��ف الح��ال كث��ريا 
الذي  هن��دوراس  ملنتخب  بالنس��بة 
يحل ضيفا عىل نظريه الكوس��تارييك 
اليوم الجمعة ثم يستضيف املكسيك 
يوم الثالثاء املقبل. ويحتاج املنتخب 
البنمي إىل الفوز عىل مضيفه األمرييك 

غدا من أجل التأهل للمونديال للمرة 
األوىل يف تاريخه، بينام س��يكون فوز 
أبناء العم س��ام، مبثابة إنعاش آلمال 
الفريق يف التأهل من خالل مباريات 
الجول��ة األخ��رية بالتصفي��ات ي��وم 

الثالثاء املقبل.
وأع��رب ب��روس آرينا املدي��ر الفني 
للمنتخ��ب األمرييك عن اعتقاده بأن 
املنتخب البنمي سيخوض املباراة غدا 

بقوة هائلة.
وقال آرينا: “علينا أن نتعامل بحنكة 
مع هذه املباراة وأن نهاجم برشاس��ة 
ونحاول تس��جيل هدف للضغط عىل 
بن��ام”. ولكن املنتخ��ب البنمي لديه 
آم��ال وطموح��ات كب��رية يف بل��وغ 
النهائي��ات للم��رة األوىل كام يش��عر 
الفريق بالس��عادة لكون فرص تأهله 

حاليا بيده.

وق��ال جابريي��ل توري��س مهاج��م 
ترصيح��ات  يف  البنم��ي،  املنتخ��ب 
لك��رة  ال��دويل  االتح��اد  إىل موق��ع 
القدم )فيفا( عىل اإلنرتنت: “نش��عر 
بالس��عادة لكون مصرينا اآلن بأيدينا، 
أمامن��ا مبارات��ان س��نتعامل معهام 
كنهائي��ني م��ن أج��ل حس��م بطاقة 

التأهل املبارش”.
مواجه��ة صعبة  “س��تكون  وأضاف: 
فعليا أم��ام املنتخ��ب األمرييك، إنها 
بالفع��ل مب��اراة ك��ؤوس، نحتاج إىل 
تقدي��م مباراة قوي��ة وذكية، الفريق 
الذي سريتكب عددا أقل من األخطاء 
ه��و من س��يفوز، ونأم��ل أن نحصد 
النقاط الثالث عىل ملعب املنافس”.

ويلعب بالجولة قبل األخرية، املنتخب 
املكس��ييك م��ع ضيف��ه الرتين��دادي 
وتلتقي كوستاريكيا فريق هندوراس.

صراع رباعي في الكونكاكاف

بروس آرينا

اسبانيا قريبة من التأهل 



يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة وقب���ل 25 
عاماً، جاءت فكرة تخ�ش���ي�ص �ش���هر اأكتوبر لزيادة 
وع���ي املجتمع���ات ب�ش���كل عام، خا�ش���ة الن�ش���اء، 
حول الإ�ش���ابة ب�رشط���ان الثدي، كم�رشوع م�ش���رك 
ب���ن جمموعة م���ن الهيئ���ات الطبي���ة واملنظمات 

والوكالت احلكومية يف اأمريكا.
هذا ال�ش���هر الذي تهتم به موؤ�ش�شات عاملية، 
يه���دف ب�ش���ورة اأ�شا�ش���ية اإلى التوعي���ة باملر�ص 
وم�ش���اركة املعلومات حول���ه، اإ�ش���افة اإلى توفري 
خدم���ات الك�ش���ف والفح����ص املتعلقة ب���ه، وعلى 
ال�ش���عيد العامل���ي فقد �ش���جعت منظمة ال�ش���حة 
الفك���رة وتطبيقها يف البلدان وذل���ك للدور الذي 

تقوم به.
وبح�ش���ب منظمة ال�ش���حة العاملية، فاإن �شهر 
التوعي���ة ب�رشطان الثدي )اأكتوب���ر من كل عام( يف 
بل���دان العامل كافة، هو �ش���هر ي�ش���اعد على زيادة 
الهتم���ام به���ذا املر�ص، وتق���دمي الدع���م الالزم 
للتوعية بخطورته والتبكري يف الك�شف عنه وعالجه.
املوؤ�ش�ش���ات  تعم���ل  ال�ش���هر  ه���ذا  وخ���الل 
واملنظمات امل�ش���اركة �ش���واء يف اأمريكا اأو العامل، 
على اإقامة حمالت توعية باملر�ص ت�ش���مل اأ�ش���بابه 
وطرق الوقاي���ة، مع الركيز على الك�ش���ف املبكر 
وطرق الفح�ص با�ش���تخدام الت�شوير باملاموغرام، 
ال���ذي يعد اأك���ر الطرق فعالي���ة يف تقليل وفيات 

املر�ص وفقاً ملنظمة ال�شحة العلمية.
يف  امل�شاركة  الأمريكية  املنظمات  وت�شمل 

�شهر التوعية ب�رشطان الثدي؛ كالً 
الأم��ريك��ي��ة  اجلمعية  م��ن 

ل��ل�����رشط��ان، وال��ك��ل��ي��ة 
الأم���ريك���ي���ة لأط���ب���اء 
والتوليد،  الن�شائية 

وال��ك��ل��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 
لعلم الأ�شعة، واجلمعية 

الأم������ريك������ي������ة ل��ع��ل��م 
واجلمعية  ال�رشيري،  الأورام 

للن�شاء،  الطبية  الأم��ريك��ي��ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ة اأ���ش��رازن��ك��ا 

ال�شحية،  للرعاية 
وجم��م��وع��ة رج��ال 
����ش���د ����رشط���ان 
وغريها  ال��ث��دي، 

من املنظمات.
يف  والتاأخ���ر 

�رشطان  ع���ن  الك�ش���ف 
الع���الج  ي�ش���ّعب  الث���دي 

ويزي���د احتمالي���ة الوف���اة بهذا 

املر����ص، على العك�ص متاماً عند اكت�ش���افه مبكراً؛ 
ففي ه���ذه احلال���ة تك���ون احتمالية التع���ايف اأكرب 
وخماط���ر املوت اأقل بكثري، وه���ذا يف�رش اأن غالبية 
الوفيات ب�رشطان الثدي حت�ش���ل يف الدول النامية 

مقارنة بالدول املتقّدمة.
فك���رة ال�رشيط ال���وردي ا�ش���توحيت من فكرة 
ال�رشي���ط الأحمر الذي يرتبط مبر����ص الإيدز، وغالباً 
م���ا يرمز اللون الوردي للمر�ش���ى الن�ش���اء ب�رشطان 
الث���دي، اأم���ا الأزرق فريم���ز للرج���ال، وكالهما من 
ت�شميم موؤ�ش����ص ورئي�ص منظمة “جوهان نايك”، 
يف اإطار حملته التي خ�ش�شها للرجال امل�شابن 

بهذا املر�ص.
ووق���ع الختي���ار عل���ى اللون 
ال���وردي، لكون���ه يرمز للن�ش���اء 
والفتيات يف العديد من البلدان، 
وعموماً فاإن فكرته متنح الكثري 
من املوؤ�ش�ش���ات وال�رشكات دوراً 
فع���الً يف التوعي���ة بخطر �رشطان 
الثدي، اإلى جان���ب الدعم املادي 

القادم من �رشاء تلك الأ�رشطة.
املا�شي  القرن  ت�شعينيات  بداية  ويف 
الوردي”  “ال�رشيط  ���ش��ع��ار  اع��ت��م��اد  مت 
���رشط��ان  ع��ن  للتعبري 
ال������ث������دي، 
ول������ذل������ك 
بع�ص  ف��اإن 
املوؤ�ش�شات 
ت����������������زود 
اأع�����ش��اءه��ا 
بهذا ال�شعار ل�شتعماله يف هذا ال�شهر، كما 
م�شتوحاة  منتجات  تبيع  موؤ�ش�شات  توجد 

الن�شاء  لدعم  املال  جلمع  وذلك  ال�شعار،  هذا  من 
امل�شابات باملر�ص.

يف  الثدي  �رشطان  مكافحة  حمالت  اإط��ار  ويف 
دول العامل املختلفة، كر ا�شتخدام اللون الوردي 
اإلى هذا املر�ص،  اأكتوبر- الذي يرمز  -خا�شة يف 
وقد بداأ ا�شتخدامه يف نيويورك �شنة 1991 عندما 
وزعت موؤ�ش�شة “�شوزان كومان” الأمريكية اأ�رشطة 
بهذا اللون على امل�شاركن يف �شباق للناجن من 
الإ�شابة باملر�ص، لكن العتماد الر�شمي كان عام 

.1992
هذه املوؤ�ش�ش���ة تعد الأ�ش���هر يف اأمريكا مبجال 
مكافح���ة �رشطان الث���دي، واأنفق���ت منذ اإن�ش���ائها 
يف 1982 حتى �ش���نة 2010 نح���و 1.5 مليار دولر 
ملكافحة املر�ص، عرب التوعية والبحوث واخلدمات 
ال�ش���حية وبرام���ج الدع���م الجتماع���ي، ومن خالل 
م�شاركات يف اأكر من 50 بلداً. وتعر�ص ا�شتعمال 
ال�رشيط ال���وردي لنتقادات؛ اإذ يق���ول البع�ص اإن 
هناك �رشكات حّولت هذا ال�ش���هر اإلى مو�شم للربح 
م���ن بيع املنتج���ات، مع عدم منح جزء م���ن اأرباحها 
مل�ش���اعدة الن�ش���اء املري�ش���ات ب�رشطان الثدي، اأو 
اإعطاء مبل���غ مقابل الأرباح الطائل���ة التي جتنيها؛ 
خا�شة اأن اللون الوردي -وفق ما يراه املنتقدون- 
يرتبط باأنوثة املراأة؛ ولذلك من ال�ش���هل ا�شتغالله 

جتارياً.
و�رشط���ان الث���دي مر�ص يحدث عندما حت�ش���ل 
طفرة يف اخلاليا يف منطقة الثدي، وتفقد ال�شيطرة 
وتب���داأ بالتكاثر ب�ش���كل غ���ري طبيع���ي، ويف مراحل 
لحق���ة ينت�رش ال���ورم اإلى اأجزاء اأخرى م���ن الثدي اأو 

ينتقل اإلى مناطق اأخرى يف اجل�شم.

اأو�ش���ى املعهد الوطني للح�شا�شية 
والأمرا�ص املعدية الأمريكية الآباء على 
اإطعام اأطفالهم الر�شع بعمر بن اأربعة 
و�ش���تة اأ�ش���هر زبد الفول ال�ش���وداين، 
وذلك لتقلي���ل خطر اإ�ش���ابتهم باأنواع 
من احل�شا�ش���ية. واأ�ش���ار الطبيب ماثيو 
جرينه���اوت رئي�ص جلنة امل���واد الغذائية 
امل�ش���ببة للح�شا�ش���ية يف الكلي���ة الأمريكية 
للح�شا�شية والربو وعلم املناعة اأنه ل ينبغي منح 
اأي طفل حتت �شن الرابعة حبوب الفول ال�شوداين كاملة 
لأنهم قد يكونون عر�ش���ة خلطر الختناق. ومتثل الإر�ش���ادات اجلديدة تغرياً جذرياً عن 
تو�ش���يات عام 2000 التي كانت تن�ش���ح بعدم اإطعام الر�ش���ع الفول ال�شوداين قبل 
�ش���ن الثالثة. وا�ش���تندت الإر�ش���ادات اجلديدة على نتائج جتارب اأظهرت اأن ا�شتهالك 
الفول ال�ش���وداين ب�ش���كل منتظم من الطفولة املبكرة وحتى اخلام�ش���ة اأدى اإلى تراجع 

ن�شبة الأطفال امل�شابن بح�شا�شية الفول ال�شوداين بن�شبة 81 %. 

 حساسية

 األسبرين 

 حليب النوق
يتمي���ز دهن حلي���ب الن���وق باحتوائه 

عل���ى ن�ش���بة منخف�ش���ة م���ن الأحما�ص 
الدهني���ة غ���ري امل�ش���بعة مقارن���ة مع 
حلي���ب الأبق���ار، مع ارتفاع يف ن�ش���بة 
حم�ص اللينولي���ك الدهني املهم يف 
تغذية الإن�ش���ان، كما اأنه يحتوي على 

فيتامن )ج( اأكر ب�3 مرات واحلديد 
اأكر ب�10 مرات من م�ش���تواها يف حليب 

البقر.
كم���ا لوحظ قابلية حلي���ب الإبل يف التقليل 

من ن�ش���بة الكولي�ش���رول يف اجل�ش���م الأمر الذي مينع ح���دوث حالة 
ت�ش���ّلب ال�رشاين وبالتايل اإ�ش���ابة الإن�ش���ان باأمرا�ص القلب، كما يعترب مقّوياً 
للج�ش���م والب����رش. ويتمّي���ز حلي���ب الإب���ل باحتوائه على ن�ش���بة بروت���ن عالية، 
حي���ث تبلغ ن�ش���بة )الكازنن( وهو الربوتن الرئي�ش���ي يف احلليب 70 %. كما 
يت�ش���ف بروتن حليب الإبل باحتوائه على ن�شبة عالية من اللبومن 3.22 % 

والكلوبيولن 1.22 %.

وج���د الأطب���اء يف جامع���ة ديوك يف 
الوليات املتحدة ان الأ�شربين يقلل 

من خط���ر الإ�ش���ابة باأمرا�ص القلب 
والأوعية الدموية و�رشطان القولون.

وا�ش���تطاع العلماء اإثبات وجود 
خ�ش���ائ�ص طبية جديدة لالأ�شربين، 

ون����رشوا نتائ���ج درا�ش���تهم يف جمل���ة 
�شبكة  الباحثون  ودر�ص   .EurekAlert

اجلينات التي يتم تفعيلها اأثناء عمل حم�ص 
ال�شف�ش���اف اأو م���ا بعرف بالأ�ش���بريين. وقد وجدوا 

اأن الأ�ش���ربين له تاأثري مبا�رش على اجلينات امل�ش���وؤولة عن جتميع واحد من 
الربوتين���ات التنظيمي���ة، التي تبني اأنها توؤثر على ن�ص���اط ال�ص���فائح الدموية ومتنع 
منو الأورام يف القولون. يذكر اأن الأ�ش���ربين هو اأحد اأ�ش���هر الأدوية واأكرها �ش���عبية، 
ا�ش���تخدم لعالج اأعرا�ص احلمى والآلم خالل القرن املا�ش���ي وال���ذي ما يزال حتى الآن 
عالجا معروفا ي�ش���فه الأطباء ملر�شاهم، كما ي�شتخدم لتجنب حدوث اجللطات امل�شببة 

للنوبات القلبية.

 تخلص من اإلمساك بهذه الطريقة البسيطة 

 ك�ش���ف حتليل وا�ش���ع النطاق لدخان كل اأنواع ال�ش���جائر الإلكرونية عن اأن هذا الدخان يحتوي على مواد 
م�رشطنة و�ش���موم ناجتة عن حتلل مواد الغلي�شريول والربوبيلن جليكول التي حتت�شي بها ال�شجائر. كثريا ما 
يقول اأن�ش���ار ال�ش���جائر الإلكرونية اإن دخانها اأقل �رشرا من دخان التبغ وين�ش���حون املدمنن على التدخن 
با�ش���تخدام تلك ال�ش���جائر بدل من ال�ش���جائر العادية. وقال عامل الكيمياء )هيوغو دي�ش���تايالت�ص( من خمترب 
لورن�ص الأمريكي القومي اإن “الفرق بن ال�شجائر اللكرونية والعادية ينح�رش يف اأن الأخرية م�رشة جدا لل�شحة. 
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اإعداد: طارق البحار

ق����ال احت����اد روابط ال�ش����يادلة 
الأمل����ان، اإن ال�ش����عور باآلم اأ�ش����فل 
عظ����م الق�ص والتج�ش����وؤ احلم�ش����ي 
يندرج����ان �ش����من املتاع����ب الدالة 

على حرقة املعدة.
واإذا كانت هذه املتاعب حتدث 
من وق����ت لآخر، فيمك����ن مواجهتها 
من خالل تغي����ري العادات الغذائية، 
والنيكوت����ن  القه����وة  جتن����ب  اأي 
والفواكه احلم�ش����ية والأطعمة ذات 

التوابل والبهارات القوية.
كما ينبغ����ي الإقالل من الدهون 
وتناول الطعام ببطء، وكذلك تناول 
كمي����ات قليل����ة م����ن الطع����ام قبل 
الذه����اب اإلى الفرا�ص. وبالإ�ش����افة 

اإلى ذل����ك، ينبغي على الأ�ش����خا�ص 
البدناء العمل على اإنقا�ص الوزن.

اأما يف حال حدوث حرقة املعدة 
مبع����دل اأكر من م����رة اأ�ش����بوعياً اأو 

يف حال حدوث املتاعب با�ش����تمرار، 
فينبغ����ي حينئذ ا�شت�ش����ارة طبيب، 
وال����ذي ميكن����ه حتديد ال�ش����بب من 

خالل اإجراء منظار للمريء واملعدة.

 ما سبب حرقة المعدة وما طريقة عالجها؟

اكت�ش���ف الباحث���ون �رشا جدي���دا للحد 
م���ن خماط���ر اأمرا�ص القل���ب املنت�رشة 
ب�شكل وا�شع يتعلق بعدد الوجبات 
عل���ى  يج���ب  الت���ي  اليومي���ة 

املر�شى تناولها.
درا�ش���ة  اأظه���رت  فق���د 
حديثة اأن تناول 6 وجبات على 
الأقل يف اليوم الواحد ميكن اأن 
يخف����ص من خطر امل���وت الناجم 
عن ان�ش���داد ال�رشاين بن�شبة تزيد 
عن 30 %، باملقارنة مع تناول 3 اأو 

4 وجبات يوميا.

����رشورة  الدرا�ش���ة  نتائ���ج  وتفر����ص 
اإع���ادة التفك���ري يف ع���ادات الأكل، حي���ث 
كان ين�ش���ح خرباء ال�ش���حة املر�ش���ى يف 
بريطانيا ب�رشورة النتظام �ش���من روتن 
تن���اول 3 وجب���ات يف اليوم. ولكن ت�ش���ري 
الدرا�شة الأخرية اأن تناول وجبات متباعدة 
يوؤثر على �ش���حة القلب وي�ش���بب م�شاكل 
يف نظام التمثيل الغذائي. بالإ�ش���افة اإلى 
اإتاح���ة الظروف املثالية لالإ�ش���ابة بنوعي 
مر�ص ال�ش���كري وتخزي���ن الدهون، وهذه 
هي العوامل اخلطرة الرئي�ش���ية لالإ�ش���ابة 

باأمرا�ص القلب.

“أكتوبر الوردي”.. ما قصة 
تخصيصه للتوعية بسرطان الثدي؟

 عادة غذائية يجب تغييرها للحد من أمراض القلب 

ل يعترب عالج الإم�ش���اك اأمراً �شهالً، 
ولكن هناك عالجات طبيعية من �شاأنها 

اأن ت�شاعد على ال�شفاء.
وعادة م���ا يتم و�ش���ف الربقوق اأو 
اخل���وخ املجفف كع���الج لالإم�ش���اك منذ 
ع���دة �ش���نوات، ولكن هل ي�ش���اعد فعالً 
يف الع���الج، ومل���اذا؟ م���ن املع���روف اأن 
ال�ش���فر كثرياً ي���وؤدي اإلى اإح���داث �رشر 
باجلهاز اله�ش���مي، ولكن يرغب اجلميع 
يف معرف���ة ما اإذا كان الربقوق اأو اخلوخ 

املجفف جيداً لالأمعاء.
وبح�ش���ب �ش���حيفة “اإك�ش���ربي�ص” 
الربيطاني���ة، يبداأ اخل���وخ املجفف منوه 
كربقوق، حيث ُيزرع خ�شي�شاً للح�شول 
على الألياف وال�ش���كر وكميات اأقل من 
املي���اه لت�ش���هيل عملي���ة جتفيف���ه، ثم 
ُيجف���ف يف اأف���ران �ش���خمة لتحويله من 

برقوق اإلى خوخ جُمفف.
 ووفقاً ملزارع فرن�شي، ُيعترب 

اخل���وخ امُلجفف جي���داً لعملية اله�ش���م 
الألي���اف  اأ�ش���عاف   3 عل���ى  لحتوائ���ه 

املوجودة يف الربقوق الطازج.
مفع���ول  ب���ن  الف���رق  ولتجرب���ة 
الربق���وق واخل���وخ املجفف اأو ع�ش���ري 
اخل���وخ، ق���ام “جيم���ي دوكت���ي” ب�رشب 
100 مل من ع�شري اخلوخ يومياً، بينما 
قام “مات تيبوت” باأكل 8 ثمرات خوخ 
جمفف، وا�ش���تهلكت “كي���ت كويلنت” 
2 م���ن الربقوق، وبعد ف���رة مل يالحظ 
جيم���ي اأو كيت اأي تغي���ري، ولكن متكن 
م���ات م���ن ا�ش���تخدام املرحا����ص ع���دة 
مرات بعد تناوله اخلوخ امُلجفف بفرة 

ق�شرية.
ملاذا ي�ش���اعد اخلوخ امُلجفف على 
الع���الج؟ الربوفي�ش���ور كيفن ويالن من 
جامع���ة كين���غ بلندن قام ب�ش���نع خليط 

اأخ����رش ي�ش���به عينة “ب���راز” �ش���ائلة ثم 
قام بتلقي���م العينة داخ���ل اأمعاء خنزير 
ليو�ش���ح كيفية عمل القناة اله�ش���مية 

يف الإن�شان.
وتبن اأنه دون وجود ما يكفي من 
الألياف، تقوم الأمعاء ب�شخ الرباز بجهد 
اأكرب، فيما يتبقى قطع مل يتم �ش���خها، 
ويعم���ل ذل���ك على ت�ش���لب وان�ش���داد 

الأمعاء، ما ي�شبب الإم�شاك.
وي���الن”  “الربوفي�ش���ور  يعل���ق 
عل���ى مفع���ول اخل���وخ امُلجف���ف قائالً: 
“ال�ش���وربيتول هو املك���ون ال�رشي لأنه 
يوج���ه امل���اء اإل���ى الأمع���اء الغليظ���ة ما 

ي�شاعد على تن�شيط حركتها”.
ع���دة  “اأظه���رت  لق���د  وي�ش���يف 
درا�ش���ات اأن اخل���وخ امُلجف���ف ي�ش���اعد 
النا����ص عل���ى ا�ش���تخدام املرحا�ص ول 
يوفر ع�ش���ري اخل���وخ والربق���وق نف�ص 
التاأث���ري على الرغ���م م���ن احتوائه على 
ال�ش���وربيتول وذلك نتيجة احتوائه على 

األياف اأقل”.
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ك�صف���ت املمثلة امل�رصي���ة دالي���ا م�صطفى عن 
كوالي�س حياتها ال�صخ�ص���ية حي���ث اأكدت انها حتب 
اأن متكث يف املنزل وتق�صي الوقت يف الطبخ عندما 
ال تكون مرتبطة بت�صوي���ر اأي عمل فني، م�صرية الى 

انها حتب الطهي جداً. كما اأ�صارت م�صطفى الى انها 
حت���ب ال�صفر جدا وخا�صة اإلى ال���دول االأوروبية مثل 
فرن�ص���ا واإيطاليا وغريها، كما حت���ب ال�صفر لل�صاحل 

ال�صمايل يف م�رص �صيفاً.
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6 اكتوبر

 1787
العثماين  ال��ق��ائ��د 
اجلزائريل  با�صا  ح�صن 
ف�صله  بعد  م�رص  يغادر 
ع��ل��ى  ال����ق���������ص����اء  يف 

املماليك.

 1924
ح�صني  ال�����رصي��ف   
ب��ن ع��ل��ي م��ل��ك احل��ج��از 

يتنازل عن العر�س.

 1927
فيلم  اأول  عر�س   
ال����والي����ات  يف  ن���اط���ق 
ع�رص  وب��داي��ة  املتحدة، 

ال�صينما الناطقة.

1973
ح����رب  ن���������ص����وب   
عندما  ال�صهرية  اأكتوبر 
امل�رصية  القوات  قامت 
ال�صوي�س  قناة  بعبور 
وال����ق����وات ال�����ص��وري��ة 
خلط اآل��ون يف اجل��والن، 
وقتها  اإ�رصائيل  وكانت 
الغفران،  بعيد  حتتفل 
اجليو�س  حققت  وق��د 
ال��ع��رب��ي��ة ان��ت�����ص��ارات 
ك�����ب�����رية ح����ي����ث ع��ر 
ال�صفة  العربي  اجلي�س 
ال�رصقية لقناة ال�صوي�س 
من  وجزء  وحترير�صيناء 
احتاللهما  بعد  اجل��والن 

عام 1967.

  1979
ال���ب���اب���ا ي��وح��ن��ا 
ب�����ول�����������س ال�����ث�����اين 
البيت  يف  ي�صتقبل 
اأول  ليكون  االأبي�س 

بابا ي�صتقبل فيه. 

مسافات

إنجاز جديد لمؤلف “بالليط” جمال الصقر

أناب الجودر الفتتاح جائزة سموه للمسرح الشبابي... خالد بن حمد:

المسرح من أهم الفنون المؤثرة في مجتمعنا وندعم الطاقات

مرثية عن حسين عبدالرضا وتكريم رواد المسرح

اإجناز جدي���د ي�صجله اأبن���اء البحرين يف 
املجال الفن���ي، حيث مت اختي���ار امل�رصحية 
م���ن   “ “باللي���ط  االجتماعي���ة  الكوميدي���ة 
تاأليف الفنان واملخرج جمال ال�صقر لتمثل 
�صلطن���ة عمان يف مهرجان الكويت لل�صباب 
العرب���ي الذي �صينطلق يف اخلام�س ع�رص من 
ال�صه���ر اجلاري بتنظيم م���ن الهيئة العامة 
لل�صب���اب، ملنا�صبة اإع���الن الكويت عا�صمة 
ال�صب���اب العرب���ي. ولك���ن بعن���وان اأخر هو 
“لقم���ة عي����س”، حي���ث اجت���ازت امل�رصحية 
ثالث مهرجانات وح�صدت عدة جوائز منها 

جائزة اأح�صن عر�س م�رصحي متميز.
اجلدي���ر بالذكر اأن م�رصحي���ة “بالليط” 
عر�ص���ت يف ال�صعودي���ة با�ص���م اآخ���ر اأي�صا، 

وتعود فكرة امل�رصحية اإل���ى الفنان ال�صاب 
وع�صو م����رصح البيادر رم�صان يو�صف حيث 
كان يكن�س اأر�صية مقر امل�رصح واأخذ يتحدث 
م���ع زمالئه عن م�صكلة �صادفته وهي �رصاءه 

لكي�س مكرونة “ بالليط” منتهي �صالحيته 
من احد اال�صواق، وا�صتفزت الفكرة الفنان 
جمال ال�صقر و�رصع يف نف�س الليلة بكتابتها 
وو�ص���ع الهكيل العام لها وبداأت بعد ذلك 

رحلة النجاح.

وت���دور فك���رة امل�رصحي���ة ح���ول اأح���د 
اال�صخا�س يقوم ب�رصاء احد اأكيا�س البالليط 
ويكت�صف انته���اء فرتة �صالحيتها فيذهب 
اإل���ى جه���ة لل�صكوى عل���ى من باع���ه كي�س 

البالليط فتحوله اإلى جهة اأخرى.

ماذا قال النقاد عن فيلم Blade Runner 2049؟

 Blade بع���د العر����س اخلا�س الذي اأُقي���م لفيلم
Runner 2049 اأول اأم�س مبدينة نيويورك ملجموعة 

من النقاد، تناثرت اآرائهم الواحد تلو االآخر.
وجميعه���ا ت�صيد بروعته واأغلبها تعتره واحد من 
اأف�صل اأف���الم اخليال العلمي التي اأُجنزت يف التاريخ، 
وو�صل احلد بالبع�س العتباره اأف�صل من اجلزء االأول!

جميعنا نعلم اأن اجلزء االأول Blade Runner من 
اإخراج “ري���ديل �صكوت” والذي �ص���در �صنة 1982 ال 
ميكن م�صاهاته يف جمال اخليال العلمي، الأنه بب�صاطة 
حتف���ة فنية من ناحي���ة الق�ص���ة ومعانيه���ا ال�صمنية 
وروعة املوؤث���رات الب�رصية من ذلك الوقت، باالإ�صافة 
اإلى االإخراج والتمثيل... كل �صيء فيه يعتر متكامل. 
لك���ن هل فعال ه���ذا اجلزء الث���اين اأف�صل م���ن االأول؟ 
لنكت�ص���ف ذلك من خالل تغريدات جمموعة من النقاد 

على تويرت.
لك���ن قبل ذل���ك، ق�صة ه���ذا اجلزء الث���اين جتري 
اأحداثه���ا بعد ثالث���ني �صنة م���ن االأول، �صابط “باليد 
ران���ر” جديد يك�ص���ف عن �رص مدفون من���ذ مدة طويلة 
ميكن���ه اأن يغرق ما تبقى م���ن املجتمع يف الفو�صى. ! 
م���ا اكت�صفه هذا ال�صاب���ط �صيقوده يف مهمة بحث عن 
“ري���ك دي���كارد”، �صاب���ط “باليد ران���ر” �صابق الزال 

Drew D 30 �صنة. ناقد اآخ���ر ا�صمه -  ففقودا من���ذ
etsch يق���ول اإن هذا هو املعن���ى احلقيقي لالإخراج 
ال�صينمائ���ي الأفالم اخليال العلم���ي، لدرجة اأنه يجعل 
اأفالم حرب النجوم تبدو وكاأنها اأفالم ر�صوم متحركة. 
Scott Menzel يقول اأن هذا الفيلم يدخل يف خانة 
االأعم���ال ال�صينمائية القليلة التي تتفوق على االأجزاء 
التي ت�صبقها، اأداء املمثلني رائع واملوؤثرات الب�رصية 

حتب�س االأنفا�س، املخرج ديني�س فيلنوف ُيبِدع.
 The م���ن �صحيف���ة Peter Bradshaw الناق���د
Guardian ي�ص���ف الفيلم باأن���ه مذهل من م�صتوى 
اآخ���ر، وي�صيف: الزل���ت اأحلل كي���ف كان الفيلم رائعا 

لهذا احلد.
الفيل���م حتف���ة فني���ة يف  Erik Davis يق���ول: 
اخلي���ال العلم���ي؛ ذلك النوع من االأف���الم التي مل نعد 

نرى مثلها يف ال�صنني االأخرية.
Eric Eisenberg يقول: الفيلم ا�صتثنائي. من 
الناحي���ة الب�رصي���ة �صيذهلك، من ناحي���ة الق�صة فهي 
تعت���ر من نوع اأف���الم noir املظلم���ة، باالإ�صافة اإلى 
اأح���داث لن تكون �صهلة الفهم، وهو من اأف�صل اأفالم 

�صنة 2017 حلد االآن.

عرفات توجه رسالة 
غامضة!

تواصل تصوير “أماني العمر”

البحرينية زينب غازي: ال أحب أن أكون مجرد.. “حشو”

وجه���ت الفنان���ة البحريني���ة زه���رة عرفات 
ر�صالة مبطنة الإح���دى زميالتها يف الو�صط الفني 
ع���ر ح�صابه���ا الر�صم���ي عل���ى تطبي���ق “�صناب 

�صات”.
قالت “زه���رة”: “واحدة م���ن الو�صط الفني 
م�صوي���ة نف�صها �صديقتي فعال كالمك �صح الأنك 
كنتي �صديقتي يا ف�صيحة ما تدري اإن كل �صيء 
يو�صل الذكي���ة”. وخا�صت الفنانة زهرة عرفات 
ال�صب���اق الرم�صاين لعام 2017 مب�صل�صل “دموع 

االأفاع���ي” م���ن تاألي���ف خليف���ة الفيلكاوي، 
واإخ���راج نهلة الفه���د، وبطول���ة كوكبة من 
فن���اين اخلليج اأبرزه���م: “ح�صني املن�صور، 
وغدير ال�صبت���ي، وهند البلو�صي و�صابرين 
بور�صي���د، وحمم���د العل���وي، واأم���ل حممد 
وغريه���م. و�صارك���ت زه���رة يف م�صل�ص���ل 
“تعبت اأر�صي���ك” الذي عر�س خالل �صهر 
رم�صان املا�صي من اإخ���راج مناف عبدال 

وتاأليف عبد اهلل الرومي.

توا�صل الفنان���ة البحرينية زينب غازي 
هذه الفرتة ت�صوير م�صاهدها يف امل�صل�صل 
الدرام���ي “اأم���اين العمر” م���ن تاأليف حممد 
الكندري واإخراج ح�صني احلليبي، واملاأخوة 
ق�صت���ه عن رواي���ة “اأماين العم���ر” للكاتب 
ذات���ه والتي �صب���ق اأن طرحه���ا يف معار�س 

الكتب بدول اخلليج.
عن  غ��ازي  اأو�صحت  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  ويف 
التي �صتطل من خاللها  مالمح �صخ�صيتها 
قائلة ملوقع الراي االلكرتوين: “امل�صل�صل 

وفكرته  اأنثوي،  طابع  ذو  عام  ب�صكل 
دكتورتني  ح��ول  ت��دور  العامة 

تعمالن يف م�صت�صفى للطب 
اإحداهما  جت�صد  النف�صي، 

ه�����ن�����ادي ال����ك����ن����دري 
ب�����ص��خ�����ص��ي��ة ���ص��ع��اد، 
حممد  اأم��رية  والثانية 
ب�����ص��خ�����ص��ي��ة ت��ه��اين، 
اإل�������ى ج����ان����ب اأرب�����ع 

ح����االت م��ن امل��ر���ص��ى 
لديها  منهن  واحدة  كل 

االأخ��رى  ع��ن  خمتلفة  ق�صة 
بع�صهن  ي��ع��رف��ن  وال 

البع�س، جت�صد 
اأدواره���ن 
ك����ل م��ن 
غ�����دي�����ر 

علي  واإل��ه��ام  اأ���ص��م��اء،  ب�صخ�صية  ال�صبتي 
اإلى جانب �صابرين  اأمل،  جم�صدة �صخ�صية 
واأن��ا  �صهد،  �صخ�صية  خ��الل  م��ن  بور�صيد 
ال��ف��ت��اة  ت��ل��ك  ن�����ورة،  �صخ�صية  جم�����ص��دة 
الع�رصينية التي تتاأثر ب�صورة �رصيعة وتنك�رص 
االأم��ر  وه��و  م��ا،  م��وق��ف  اأي  ت��واج��ه  عندما 
نورة عندما يتخلى عنها  له  الذي تتعر�س 
نف�صي  مبر�س  اإ�صابتها  ب�صبب  خطيبها 
النف�صية  حالتها  جعل  م��ا  ع�صوي،  واآخ���ر 
حتى  عليه  هي  مما  اأك��ر  وتتدهور  ت�صوء 
و�صلت يف نهاية املطاف اإلى اإحدى 

غرف الطب النف�صي”.
“فعالً  زين���ب:  وتابعت 
)الكاركرت نار( ومل ي�صبق 
وج���داً  قدمت���ه،  اأن  يل 
متحم�صة مل�صاهدة ردود 
الفع���ل م���ن اجلمه���ور 
حياله، كما اأنني �صعيدة 
يف ذات الوقت من ثقة 
واملخرجني  املنتج���ني 
بي وبقدراتي التمثيلية 
خ���الل  م���ن 
د  �صن���ا اإ
ر  ا و د اأ
كب���ة  مر

وجميلة”.

واأردفت غازي يف حديثها عن امل�صل�صل 
بالقول: “فكرة امل�صل�صل جداً غريبة وعلى 
حد علمي واطالع���ي مل يتم تناول ق�صيتها 
يف اأي م�صل�ص���ل خليج���ي يف ال�صابق، كما اأن 
مزيجه���ا جداً جميل وفري���ق العمل من دون 
ا�صتثن���اء يعمل بروح واح���دة، وعلى �صعيد 
زميالت���ي املمثالت فرتان���ا نتعام���ل كاأننا 
فع���اًل اأخ���وات داخ���ل اللوكي�ص���ني، وهو ما 
اأ�صهم يف خلق اأجواء اإيجابية خالل الت�صوير، 
وال اأن�ص���ى املخ���رج احلليبي ال���ذي ميتلك 
عين���اً اإخراجية رائعة، وقد مل�صت ذلك لدى 

م�صاهدتي لكل الكوادر التي التقطها”.
ويف ما يخ����س ال�صبب الذي دفعها اإلى 

قب���ول اأداء �صخ�صية ن���ورة، اأو�صحت غازي 
قائلة: “)ما اأحب اأكون ح�صوا باأي م�صل�صل(، 

بل �صخ�صية موؤثرة من دون االهتمام 
مب�صاحة الدور اأو البطوالت، لذلك 

فاإن تواجدي يف م�صل�صل )اأماين 
العم���ر( لي����س من ب���اب اإثبات 
الوج���ود يف ال�صاح���ة الفنية، اأو 
من اأج���ل التواج���د يف املو�صم 

الأنني  املقب���ل،  الدرامي 
فعلي���اً مل اأعت���د على 

به���ذه  القي���ام 
االأمور واملوافقة 

عل���ى الظه���ور 

عل���ى �صا�ص���ة التلفزي���ون م���ن دون قناعة 
مبا اأقدم���ه، ودائماً عندم���ا اأوافق على اأداء 
�صخ�صي���ة ما يجب حينه���ا اأن اأكون مقتنعة 
كلي���اً بالن�س كام���اًل وبال�صخ�صي���ة ذاتها، 
ويج���ب عليه���ا اأن تالم�صن���ي م���ن الداخل، 
كذل���ك اأن تكون موؤث���رة يف الق�صة العامة. 
ولالأمانة، اأف�صل اأن اأبقى يف البيت من دون 
عمل يف ح���ال عدم ح�صويل عل���ى �صخ�صية 

بامل�صتوى نف�صه الذي اأطمح اإليه”.
اجلدير بالذكر اأن اآخر عمل لزينب كان 
فهد  للموؤلف  االأ�صود”  “اليوم  م�صل�صل 
املقلة  يعقوب  اأحمد  اإخ��راج  ومن  العليوة 
والذي عر�س خالل �صهر رم�صان املا�صي 
بطولة  من  وهو  قنوات،  عدة  على 
الف�صالة،  اإلهام  البالم،  ح�صن 
بو�صهري،  حم��م��ود  ���ص��ج��ون، 
رمي  بو�صهري،  عبداهلل 
الغندور،  ن��ور  ارح��م��ه، 

عمران  واأ���ص��ي��ل 
وغريهم.

    BUZZ      
أحداث

يتي���ح اأمام���ك ه���ذا الي���وم فر�ص���اً جديدة 
ل�رصاكة حمتملة اأو للبدء مب�رصوع 

ال�رصيك يطالب���ك بجواب حا�صم حول طبيعة 
العالقة بينكما 

االآالم العاب���رة الت���ي تنتاب���ك حتت���م عليك 
زيارة الطبيب 

تلت���زم اأمام اجلمي���ع االإقالع ع���ن التدخني 
والبدء مبمار�صة الريا�صة يومياً

ت�صك���و تراجع���اً يف املعنوي���ات وتاأخرياً يف 
املعامالت وبلبلة 

ال تق���م باأي عم���ل طائ�س قد يف���ّوت عليك 
فر�صة التفاهم واحلوار 

حت���اول جمع اأك���ر عدد م���ن املحيطني بك 
للقيام بن�صاطات ريا�صية 

ت�صود الرومان�صية حياتك لكن قد يطراأ ما 
يجعلك مت�صّنجاً قليالً 

تتماثل لل�صفاء بع���د وعكة اأمّلت بك، وهذا 
ما ين�صحب ارتياحاً 

لالت�ص���االت  فر�ص���اً  الي���وم  ه���ذا  يتي���ح 
واملفاو�صات املتعلقة ب�صاأن مايل

حاول اأال توظ���ف اأموالك يف ا�صتثمارات من 
دون و�صع خطط 

ت�صع���ر ببع�س الرتاجع املعن���وي، ويرتافق 
ذلك مع بع�س الرتدد 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج
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اأن���اب النائ���ب االأول لرئي����س املجل����س االأعلى 
لل�صباب والريا�صة رئي����س االحتاد البحريني الألعاب 
الق���وى الرئي�س الفخري لالحت���اد البحريني لريا�صة 
املعاقني �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة، وزير 
�صوؤون ال�صب���اب والريا�صة ه�صام اجل���ودر؛ الفتتاح 
مهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رصح ال�صبابي لالأندية 
الوطني���ة واملراك���ز ال�صبابية واملعاق���ني يف ن�صخته 

الثالثة.
وج���رت مرا�ص���م االفتت���اح م�صاء اأم����س االأول يف 
م����رصح النهام مبرك���ز املح���رق ال�صباب���ي النموذجي 

بالب�صيتني.
ويقام املهرجان حتى 21 من ذات ال�صهر حتت 
رعاي���ة كرمية من �صم���وه، وذلك بتنظي���م من وزارة 
�ص���وؤون ال�صب���اب والريا�ص���ة بالتعاون م���ع املكتب 
االإعالمي ل�صم���و ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة حتت 
�صع���ار لنغر�س ب�صمة وياأتي اإقام���ة املهرجان �صمن 
اإحدى املب���ادرات الكرمية ل�صم���وه لدعم ال�صباب يف 

املجال الثقايف واالإن�صاين.
واأك���د �صمو ال�صي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة اأن 
امل�رصح ال�صبابي من اأهم الفنون املوؤثرة يف جمتمعنا، 

ملا لل�صباب من دور كبري فيه على �صعيد املجتمع.
وق���ال �صموه على هام�س افتتاح مهرجان جائزة 
خال���د بن حمد للم����رصح ال�صبابي: “لق���د جاءت فكرة 
امل�رصح ال�صباب���ي؛ لدعم ورعاية الطاق���ات ال�صبابية 
امل�رصحي���ة والثقافي���ة عل���ى م�صتوى يعد م���ن ركائز 

االأعمال الفنية”.

واأ�صاف �صموه: “تتوا�ص���ل اجلائزة يف ن�صختها 
للعام الثالث على التوايل، اإذ وجدت من اأجل اأهداف 
نبيلة و�صامي���ة، وخ�صو�صا اأن امل�رصح ال�صبابي ميثل 
خطا مهما ملبادراتن���ا الرامية لدعم احلركة الثقافية 
يف الأو�س���اط ال�سبابي���ة وغر�س الب�سم���ة لدى اجلميع 
وتعميق التوا�ص���ل االجتماعي والثقايف بني مرتادي 
االأندية الوطنية واملراكز ال�صبابية باعتبار اأن امل�رصح 
م�ص���در للعمل اجلماعي، م���ع التنويه باأهمي���ة اإحياء 
احلرك���ة امل�رصحي���ة لدى االأندي���ة الوطني���ة واملراكز 

ال�صبابي���ة، باالإ�صاف���ة اإل���ى فئة قريب���ة لقلبي وهي 
فئة اأ�صحاب التحدي “املعاق���ني” التي تعتر جزءاً 
ال يتج���زاأ م���ن املجتمع”. واأكد �صم���و ال�صيخ خالد بن 
حم���د اآل خليف���ة اأن توجيهاتنا ال�صتم���رار املهرجان 
يحم���ل يف طيات���ه التاأكي���د عل���ى الثق���ة يف ق���درات 
ال�صب���اب البحريني يف حتقي���ق هذه اخلطوة من خالل 
م�صاركات م�رصحي���ة متميزة، معربا �صموه عن اعتزازه 
وفخ���ره الكبريين مب�صاركة اإخوان���ه من املعاقني يف 
الن�صخ���ة الثالثة، اإذ �صتك���ون له���ذه امل�صاركة بالغ 

االأث���ر يف دع���م حركة امل����رصح. واأ�صاف �صم���وه: “اإننا 
نوؤكد عل���ى اأهمية دع���م املهرجان م���ن خالل توفري 
جميع االإمكانات الالزمة لل�صباب امل�صاركني من اأجل 
اإظهار اإبداعاتهم، وذلك مبا يتوافق مع روؤية القيادة 
يف دعم ال�صباب وتهيئة كل ال�صبل الكفيلة، يف اإبراز 
قدراتهم و�صقلها وتطويره���ا، مبا ينعك�س ب�صورة 
وا�صح���ة على م�صرية العمل والتنمية باململكة، وخط 
النه�ص���ة ال�صام���ل املنته���ج م���ن قبل عاه���ل البالد 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة”.
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و�صط ح�صور فني كبري، انطلقت يوم اأم�س االأول 
فعالي���ات الن�صخ���ة الثالثة م���ن مهرجان جائ���زة خالد 
ب���ن حمد للم����رصح ال�صباب���ي على م�رصح مرك���ز املحرق 
ال�صباب���ي، وخالف���ا للن�صخ املا�صية فق���د اأقت�رص حفل 
االفتتاح عل���ى فق���رات متنوعة دون عر����س م�رصحي، 
حيث قدم طلبة ور�صة املهرجان بقيادة الفنان جمعان 
الرويعي مرثية للفنان الكويت���ي الراحل عبداحل�صني 
عبدالر�ص���ا تناغمت فيها احلركات الب�رصية وال�صمعية 
بدق���ة متناهي���ة، ، كم���ا األقي���ت ق�صي���دة م���ن تاأليف 
ال�صاعر ه�صام ال�رصوق���ي ب�صوت الفنان جمال الغيالن 
مدير املهرج���ان وعر�س اوبريت غنائ���ي وطني �صاغ 
كلماته ال�صاعر ه�صام ال�رصقوي ثم تكرمي رواد امل�رصح 
البحرين���ي واالأندي���ة واملراك���ز ال�صبابي���ة ، و�صاح���ب 
احلفل اأقامة معر�س ت�صكيلي على العديد من االأعمال 

الفنية ما بني اخلزف والنحت والت�صكيل. 
“الب���الد” تواج���دت يف حف���ل افتت���اح املهرجان 
و�صجل���ت ه���ذه الوقف���ات. البداي���ة كانت م���ع ر�صام 

اح���د  يعق���وب  را�ص���د  ترك���ي  ال�ص���اب  الكاريكات���ري 
امل�صارك���ني يف املعر�س الت�صكيلي ال���ذي اأو�صح ان 
اللوحات التي قدمها يف الن�صخة الثالثة من املهرجان 
ه���ي امت���داد ملعر����س املراك���ز ال�صبابي���ة ولكنه زاد 
عليه���ا ر�صوم���ات ولوح���ات تتعلق بامل����رصح والدراما 
وخا�ص���ة االأعم���ال البحرينية املعروفة مث���ل “نريان” 

و “ملف���ى االياويد” “�صعدون” وغريه���ا، اإ�صافة اإلى 
ركن عن عمالق الكوميديا الفنان الراحل عبداحل�صني 
عبدالر�ص���ا.  كما عر الفنان القدي���ر اأحمد مبارك عن 
اإعجابه بفكرة مهرج���ان خالد بن حمد للم�رصح ال�صبابي 
واأ�صاف “يطيب يل ان ا�صكر �صمو ال�صيخ خالد بن حمد 
على رعايته ه���ذا املهرجان الذي نحن يف اأم�س احلاجة 
اإليه”.  مهرج���ان بهذا احلجم م���ن الرتتيب واالهتمام 
يع���د مك�صبا كب���ريا لل�صب���اب البحريني ال���ذي وجد له 
طريقا معب���دا لالإبداع والنجاح، وال �ص���ك اأن التناف�س 

ال�رصيف ب���ني االأعمال امل�صاركة �صيحف���ز اجلميع على 
تقدمي االأف�صل يف الدورات القادمة.

ام���ا الفن���ان حم���د عتي���ق فقد اأك���د عل���ى اأهمية 
ا�صتف���ادة ال�صباب م���ن التواجد يف ه���ذا املهرجان يف 
اأي ل���وم من األوان االإب���داع �صواء التاألي���ف اأم التمثيل 
اأم االإخ���راج والديكور املكي���اج واإلخ. فنقطة االنطالق 
اإلى القم���ة �صتكون عر مهرجان خالد بن حمد للم�رصح 
ال�صباب���ي الأنه يق���دم حوافز وي�صج���ع ال�صباب املهتم 
بامل����رصح.  وب���دوره �صك���ر الفن���ان واملخ���رج ا�صحاق 

عبداهلل �صم���و ال�صيخ خالد بن حمد عل���ى رعايته لهذا 
التجمع الفني الكبري، وقال اإن املهرجان اأنقذ ال�صاحة 
البحريني���ة باحت�صان���ه ال�صباب ويع���د فر�صة حقيقية 
ل���كل اإن�ص���ان يع�ص���ق امل����رصح و�صيخرج جي���ل م�رصحي 
رائع وفي���ه دعم غري حمدود وهذا لي����س بغريب على 

قيادتنا.
“عر�س اليوم “ 

�صيك���ون جمه���ور املهرج���ان عل���ى موع���د اليوم 
اجلمع���ة مع م�رصحية “مكان اآم���ن للجنون” ملركز نادي 
قاليل الثقايف والريا�صي للمخرج عبدالرحمن فقيهي، 
و�صيعق���ب عل���ى امل�رصحي���ة الناقد ن���وح اجلمعان من 

ال�صعودية.
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م�سرية اأخرى مبعاناة اأ�سمن امراأة يف العامل
اآم���ال  تواج���ه �ص���يدة م�رشي���ة تدع���ى 
حمرو����س، م���ن مرك���ز بلبي����س يف حمافظة 
ال�رشقية، ماأ�صاة اإن�صانية، حيث اإنها م�صابة 
بال�ص���منة املفرطة، التي اأجل�ص���تها قعيدة 
بيته���ا ل تقوى عل���ى احلركة من فرا�ص���ها 

منذ �صنوات.
وبح�ص���ب ماذكرت���ه �ص���حيفة “الي���وم 
ال�ص���ابع” اأم�س اخلمي�س، يق���ول عمر عمرو 
ر�ص���ا، اأح���د ج���ران اآم���ال اإنه���ا، اإ�ص���افة 
لإ�ص���ابتها بال�ص���منة املفرطة، فهي تعاين 

اأمرا�س ال�صغط وال�صكري اأي�صا.
واأ�ص���ار اإلى اأنها مل جتد �ص���بيال للعالج 
داخل اأي من امل�صت�ص���فيات؛ نظرا ل�صعف 
الإمكان���ات الطبية التي حتتاجه���ا حالتها، 

قائ���ال اإن اآم���ال تتمنى اأن تتبنى الدولة رعايتها وعالجها، حت���ى تقوى على احلركة، ومتار�س 
حياتها ب�ص���كل طبيعي، وكذلك لت�ص���تطيع عالج باقي الأمرا�س امل�ص���ابة بها، والتي تعترب 

ال�صمنة �صببا رئي�صا فيها.

نوبل الآداب لإي�سيغورو..
مبدع “بقايا النهار”

ا�ستخراج 100 قطعة معدنية من معدة مري�ض نف�سي!
خ�ص���ع رجل فرن�ص���ي يبلغ م���ن العم���ر 52 عاما 
لعملية جراحية؛ م���ن اأجل اإزالة قطع معدنية موجودة 
يف معدت���ه، بع���د اأن بداأت باإحداث ثق���وب يف اجلهاز 
اله�صمي. وق�ص���ى هذا الرجل �صنوات عدة يف ابتالع 
الأدوات املعدنية؛ ب�ص���بب ا�ص���طرابه النف�صي. ويف 
نهاية املط���اف، جتمع���ت القطع معا داخل ج�ص���ده، 
و�ص���كلت كتل ت�ص���مى “البازهر” )وهي اأج�صام غر 

قابلة لله�صم(. وُنقل املري�س اإلى غرفة الطوارئ 5 
مرات خالل 5 �صنوات؛ لأنه كان يتقياأ دما ويتعر�س 

لأمل �صديد نتيجة وجود هذه الكتل يف بطنه.
وخ�ص���ع اأي�ص���ا خلم�س عملي���ات مت خاللها اإزالة 
امل�ص���امر وال�ص���كاكني واملك����رشات وراأ����س مف���ك 
الرباغ���ي، اإ�ص���افة اإل���ى مقاب�س املعالق واحل�ص���ى 

واأ�صالك احلديد والعمالت املعدنية، من بطنه.

وعل���ى الرغ���م م���ن تلق���ي املري�س الفرن�ص���ي 
للعالج النف�ص���ي، اإل اأنه ا�صتمر يف ابتالع الأ�صياء غر 

ال�صاحلة لالأكل على مدى عدة �صنوات.
وذهب الرجل اإلى امل�صت�صفى لأول مرة، يف مايو 
2012، حي���ث ظه���رت لديه عالمات ان�ص���داد خمرج 

املعدة، ما دفع الأطباء لإزالة البازهر عرب التنظر.
وبعد 8 اأ�ص���هر، ُنقل املري�س اإلى امل�صت�ص���فى 

لل�صبب نف�ص���ه، ثم خ�صع للجراحة، حيث وجد الأطباء 
اآثارا للم�صامر وال�صكاكني والأدوات احلادة الأخرى 
يف بطن���ه. كم���ا زار امل�صت�ص���فى 3 م���رات اأخرى بني 

عامي 2013 و2016.
يذكر اأن البازهر عبارة عن كتل �صلبة من املواد 
املرتاكم���ة، والت���ي ل ميك���ن اأن تتف���كك يف اجلهاز 

اله�صمي.

رئا�سي” دعما  “حفل 
ل�سحايا الأعا�سري

الأمركي���ون  الروؤ�ص���اء  ي�ص���ارك 
ال�ص���ابقون اخلم�ص���ة يف حف���ل مو�ص���يقي 
خري، يقام بعد اأ�ص���بوعني يف تك�ص���ا�س، 
ويذه���ب ريع���ه ل�ص���حايا الأعا�ص���ر التي 
�رشب���ت الولي���ات املتح���دة يف الأ�ص���ابيع 
الخرة. و�صيح�رش احلفل املو�صيقي الذي 
�صيقام يف 21 اأكتوبر اجلاري، يف ريد اأرينا 
بولي���ة تك�ص���ا�س، كل م���ن جيم���ي كارتر 
وجورج بو����س الأب وبيل كلينتون وجورج 

بو�س البن وباراك اأوباما.
الفنان���ني غاتل���ني  و�صي�ص���ارك م���ن 
براذرذ وليل لوفيت و�ص���ام مور ويولندا 

اآدامز. وفقا لوكالة ال�صحافة الفرن�صية.

رفات بابا نويل 
تركيا “تظهر” يف 

يعتقد علم���اء الآثار الأتراك اأنهم رمبا 
اكت�ص���فوا رفات القدي�س نيكول�س، الذي 
ا�ص���توحيت منه اأ�صطورة �صانتا كلوز )بابا 
نوي���ل(، حتت كني�ص���ة يف موطن���ه بجنوب 
تركي���ا. وول���د القدي�س نيكول����س وخدم 
كاأ�صقف فيما هي الآن بلدة دمرة الرتكية 
عل���ى البح���ر املتو�ص���ط ق���رب اأنطاليا يف 
القرن الرابع. ودف���ن هناك، لكن كان ثمة 
اعتق���اد باأن عظامه نقلت اإل���ى بلدة باري 
جن���وب اإيطاليا. وق���ال كامي���ل كرابرم، 
رئي�س هيئة الآثار يف اأنطاليا، لأ�صو�ص���يتد 
بر����س، اخلمي�س، اإن علماء الآثار يعتقدون 
الآن اأن رفات���ه رمبا تك���ون راقدة يف معبد 

حتت الكني�صة.

كو�ستاريكا  “نايت” ت�سرب 
وتتجه لأمريكا

ق���ال م�ص���وؤولون حملي���ون اإن العا�ص���فة 
املداري���ة ناي���ت اأودت بحياة 3 اأ�ص���خا�س على 
الأق���ل يف كو�ص���تاريكا فيما تتجه اإلى �ص���احل 
الوليات املتح���دة حيث من املتوقع اأن ت�رشبه 

كاإع�صار يف مطلع الأ�صبوع.
ومن املتوقع اأن تكت�ص���ب العا�صفة نايت 
قوة لت�ص���بح اإع�ص���ارا من الفئة الأولى بحلول 
الوقت الذي �صت�صل فيه اإلى �صواحل الوليات 
املتحدة يوم الأحد.  ودعا م�صوؤولون يف وليتي 
فلوريدا وتك�ص���ا�س الأمركيتني ال�صكان اأم�س 
لال�ص���تعداد للعا�ص���فة. كما اأعلنت ال�صلطات 
حال���ة الطوارئ يف 29 مقاطع���ة يف فلوريدا ويف 

مدينة نيو اأورليانز.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

حتقيق يف اغت�ساب عمره ن�سف قرن
ق���ال مدع���ون �ص���وي�رشيون اإن ممثلة وعار�ص���ة اأزي���اء اأملانية �ص���ابقة اأبلغت ال�ص���لطات 
ال�ص���وي�رشية اأن املخرج ال�صينمائي رومان بولن�صكي اغت�صبها العام 1972 عندما كان عمرها 

15 عاما.
وقال حمام عن بولن�ص���كي البالغ من العمر 84 عام���ا اإنه على دراية مبزاعم ريناته لنغر، 

وو�صفها باأنها حماولة “�صخيفة” جلذب انتباه الإعالم.
واأكدت ال�رشطة يف مقاطعة �ص���انت جالن ال�صوي�رشية اأنها تلقت بالغا من لنغر )61 عاما( 

ال�صهر املا�صي ب�صاأن مزاعم اغت�صاب حدث مبنزل بولن�صكي العام 1972.

اأم����س  نوب���ل،  موؤ�ص�ص���ة  اأعلن���ت 
اخلمي�س، فوز الكاتب الربيطاين كازوو 
اإي�صيغورو بجائزة نوبل لالآداب 2017.

“ذي  بروايته  اإي�ص���يغورو  وا�صتهر 
رمياين���ز اوف ذي داي” )بقايا النهار( 
التي حتولت اإلى فيلم �صينمائي ناجح 
ق���ام ببطولته “اأنتوين هوبكنز” و”اإميا 

توم�صون”.
وكتب���ت الأكادميي���ة يف حيثي���ات 
عام���ا(   62( اإي�ص���يغورو  اأن  قراره���ا 
“ك�ص���ف يف روايات م�ص���حونة بعواطف 
قوي���ة، الهاوية الكامنة حتت �ص���عورنا 

الوهم���ي بالتوا�ص���ل مع الع���امل”. وميثل منح اجلائزة لإي�ص���يغورو ه���ذا العام عودة 
للتف�ص���ر املتعارف عليه ل���الأدب، بعدما ذهبت العام املا�ص���ي اإلى املغني وكاتب 
الأغاين الأمركي بوب ديالن. وال�ص���هر املا�صي، اأعلنت املوؤ�ص�صة اأن القيمة املالية 

جلائزة نوبل �صرتتفع 12.5 %، مع حت�صن الأو�صاع املادية.

 Social
media

جنت من “جمزرة فيغا�ض” 
بف�سل هاتفها الذكي

ل تزال ق�ص�س الناجني من “جمزرة ل�س فيغا�س” الدامية تتواتر �صيئا ف�صيئا، 
وكان اآخر تلك الق�ص����س جناة �ص���يدة باأعجوبة من املوت بف�صل هاتفها الذكي من 
نوع “اآيفون”. ونقل موقع “ل�س فيغا�س ناو” عن �ص���ائق اأجرة اأقل تلك ال�صيدة من 
موق���ع احلادث قول���ه اإنه تلك املراأة اأرت���ه هاتفها الذكي وقد علقت فيه ر�صا�ص���ة 

اأطلقها مرتكب العتداء الدموي.
وكان هاتف “اأيفون” قد بدا مهم�ص���ا ب�صبب تلك الر�صا�صة، ولكن املراأة، التي 

مل يعرف ا�صمها مل ت�صب باأي اأذى.
وقت���ل 58 �صخ�ص���ا عل���ى الأقل وجرح اأكرث م���ن 500 اآخرين خ���الل اإطالق النار 
على احلا�رشين يف حفل مو�ص���يقي يف ل�س فيغا�س على يد رجل يف الرابعة وال�صتني 
م���ن العمر. وقد اقرتف �ص���تيفن مادروك تلك املجزرة م���ن غرقته يف الطبقة الثانية 

والثالثني يف فندق مطل على الباحة، التي كان يقام فيها احلفل.

هيفاء وهبي “ممنوعة” يف م�سر

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

دار “�سانيل” تعر�س اأزياًء للم�سمم كارل الغرفيلد لربيع و�سيف 2018 يف قلب العا�سمة الفرن�سية باري�س.

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 املتوقع لهذا 
اليوم �صيكون ح�صناً 

بوجه عام.

الرياح عموما �صمالية من 7 اإلى 
12 عقدة وت�صل من 13 اإلى 18 

عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�صواحل، ومن 2 اإلى 4 اقدم يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 37، وال�صغرى 26 درجة مئوية.

اأ�ص���درت غرفة �ص���ناعة ال�ص���ينما امل�رشية قرارا مبنع الفنانة اللبناني���ة هيفاء وهبي من 
امل�ص���اركة يف اأي اأعم���ال داخل م����رش؛ جراء خالفها مع �رشك���ة اإنتاج. وجاء قرار غرفة ال�ص���ينما 
امل�رشي���ة ردا على “ع���دم امتثال هيفاء وهبي” بقرار �ص���ابق، يلزمها باإع���ادة 40 األف دولر 
ل�رشكة اإنتاج، مقابل ما تقا�ص���ته عن امل�صاركة يف فيلم “ثانية واحدة”. وبالإ�صافة اإلى ذلك، 
ن�س القرار على دفع هيفاء مبلغ 1.7 مليون جنيه )نحو 100 األف دولر(؛ لتغطية م�ص���اريف 
يومني من ت�ص���وير فيل���م “ثانية واحدة”. واتخذت غرفة ال�ص���ينما قرارها م���ع كل من نقابة 
امله���ن التمثيلي���ة ونقابة املهن ال�ص���ينمائية. ومبوجب الق���رار، لن يكون بو�ص���ع هيفاء اأن 

متار�س اأي ن�شاط فني يف م�رص، اإال بعد التزامها بقرار اللجنة.
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