�سعر الأ�ضحية يحوم حول الـ 70
دينارا ...والكميات متوافرة
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يومية سياسية شاملة

تراوح���ت �أ�سع���ار الأ�ضاح���ي يف ال�س���وق
املحلي���ة ب�ي�ن  60و 120دين���ارا ،فيما ا�ستقر
الطل���ب م���ع توافر العر����ض وتنوع���ه .وحامت
�أ�سع���ار امل�ستورد ال�صومايل وه���و من الأنواع
املرغوبة والأكرث وفرة ،والذي يلقى طلبا �أكرث
م���ن غريه ،حول  60و 75دينارا ،وتزن الذبيحة
من هذا النوع بني  15و 25كيلوغراما.
10

www.albiladpress.com

e-mail: local@albiladpress.com

ال�شقيقة تدافع عن العروبة وتعيد الأمل ملن دمرهم التدخل اخلارجي� ...سمو رئي�س الوزراء:

جاحد من ينكر دور ال�سعودية يف خدمة احلجاج
التوجيهات وا�ضحة للوزراء وامل�س�ؤولني ...افتحوا الأبواب واق�ضوا حوائج النا�س

�سمو رئي�س الوزراء يوجه للتحقق
مما �أثري عن ال�شهادات الوهمية

املنام���ة  -بنا :وج���ه رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
جمل�س التعليم العايل وجلانه املخت�صة يف االعتماد
الأكادمي���ي �إل���ى التحقق م���ن املعلوم���ات ،التي
�أثريت ب�ش����أن ال�ش���هادات التي متنح من جامعات
وهمي���ة �أو غ�ي�ر معرتف بها م���ن خ���ارج البحرين،
والت�أكد من عدم وجود �أي من الذين اعتمدوا على

مثل هذه ال�ش���هادات للت�أه���ل لوظائف �أو ملراكز
على ر�أ�س عملهم �أو مواقعهم الوظيفية ،و�أن يتم
التعاون مع اجلهات ذات العالقة واالخت�صا�ص يف
هذا ال�ش����أن .ووجه �صاحب ال�س���مو امللكي رئي�س
الوزراء �إلى اال�س���تمرار يف تطوي���ر النظم الإدارية
والفنية املعمول بها ب�ش����أن اعتمادية ال�شهادات
ومراجعتها و�إعادة تقييهما دوريا.

لبيك اللهم لبيك

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من املواطنني وامل�س�ؤولني

املنامة  -بنا� :أكد رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللك���ي الأم�ي�ر خليفة بن �س���لمان �آل
خليف���ة �أن التوجيهات وا�ض���حة ل���كل الوزراء
وامل�س����ؤولني باحلكوم���ة �أن تك���ون �أبوابه���م
مفتوح���ة �أم���ام املواطنني ،و�أن ق�ض���اء حوائج
النا�س واجب عليهم وهو �أ�س���ا�س امل�س����ؤولية
التي هم على ر�أ�سها.
وكان �س���موه قد ا�ستقبل بق�رص الق�ضيبية

ام����س ع���ددا من كب���ار امل�س����ؤولني باململكة،
ورج���ال ال�ص���حافة والإعالم والفك���ر والثقافة
وجموع من املواطنني.
و�أكد �سموه �أن اململكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �س���عود تق���وم بجهود جبارة
ل�ص���الح الإ�س�ل�ام وامل�س���لمني ،فهي من جهة
تداف���ع ع���ن العروب���ة وال�رشعية وتعي���د الأمل

مل���ن دمرهم التدخل اخلارجي ،ومن جهة �أخرى
حتت�ض���ن يف املو�سم الإميان املبارك املاليني
م���ن حجاج بيت اهلل احلرام من كل بقاع العامل،
وحتر����ص على �أن ي����ؤدوا منا�س���كهم بكل ي�رس
و�س���هولة ،وم���ن يُنكر هذا ال���دور الكبري الذي
تعج���ر عن���ه دوال جمتمع���ة وتقوم ب���ه اململكة
ال�شقيقة منفردة فهو جاحد وعليه
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مراجعة نف�سه وموقفه.

•�أكرث من مليوين حاج يف م�شعر منى قبل الوقوف اليوم على �صعيد عرفات

ﻧﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ و اﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت إﻟﻰ

ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻋﺎﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺪى ﺣﻔﻈﻪ ا ورﻋﺎه

وإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ ﺣﻔﻈﻪ ا ورﻋﺎه

وإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻔﻈﻪ ا ورﻋﺎه
وإﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻓﻲ وإﻟﻰ اﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ا ﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

أﻋﺎده ا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﺮﻛﺎت
رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا دارة وا دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
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رقم الت�سجيل GBJP 773

14

االثنين  20أغسطس 2018
 9ذو الحجة 1439
العدد 3597

البحرين تهنئ املغرب
بذكرى الثورة
املنام���ة  -بن���ا :بعث عاه���ل البالد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى
�آل خليفة ورئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل
خليفة وويل العه���د نائب القائد الأعلى
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلمان
ب���ن حم���د �آل خليف���ة برقية تهنئ���ة �إلى
مل���ك اململكة املغربي���ة �صاحب اجلاللة
امللك حممد ال�ساد����س ،مبنا�سبة ذكرى
ث���ورة امللك وال�شعب� ،أعرب���وا فيها عن
�أطي���ب تهانيه���م ومتنياتهم ل���ه موفور
ال�صح���ة وال�سع���ادة ول�شع���ب اململك���ة
املغربي���ة ال�شقي���ق مزي���دا م���ن التقدم
واالزدهار يف ظل قيادة جاللته احلكيمة،
م�شيدي���ن بعمق العالق���ات الطيبة التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وما
ت�شهده من تطور ومنو.
كم���ا بعث �صاح���ب ال�سم���و امللكي
رئي�س الوزراء بربقية تهنئة مماثلة �إلى
الوزي���ر الأول يف اململكة املغربية �سعد
الدي���ن العثم���اين ،مهنئ���ا �سم���وه فيها
باملنا�سبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ رئي�س
هنغاريا باليوم الوطني
املنامة  -بنا :بع���ث عاهل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليف���ة برقي���ة تهنئة ال���ى رئي�س
جمهورية هنغاريا جانو�س ادر ،وذلك
مبنا�سبة ذكرى العيد الوطني لبالده،
�أعرب جاللت���ه فيها عن اطيب تهانيه
ومتنياته له مبوفور ال�صحة وال�سعادة
ول�شعب جمهوري���ة هنغاريا ال�صديق
باملزيد من التقدم واالزدهار.
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مــن ُينـكــر دور الـ�سـعـوديــة الـكـبــيــر يف خـدمـة الـحـجـاج فـهــو جـــــــــــــــــــــــــاحد� ...سمو رئي�س الوزراء:

قوة الوطن ُت�ستمـد من ال�شــــــــــــــعـــب ووحــدتــه ومتـا�سكـــه
�أبوابنا مفتوحة و�ستظل كذلك فنحن جميعا يف هذا الوطن عائلة واحدة

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من امل�س�ؤولني واملواطنني ورجال ال�صحافة والفكر والإعالم

املنام���ة  -بنا :ل���دى ا�ستقبال �سم���وه جلموع
من املواطنني ،رفع رئي����س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلمان �آل خليفة التهاين
والتربيكات �إلى عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك
حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة و�إلى �شع���ب البحرين
الكرمي مبنا�سبة قرب حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
و�أ�ش���اد �سم���وه بالتالح���م الوطن���ي واالن�سجام
املجتمع���ي وروح التعاي����ش الت���ي ت�س���ود املجتمع
البحرين���ي ،الفتا �سموه �إل���ى �أن قوة الوطن تُ�ستمد
من ه���ذا ال�شعب ووحدته ومتا�سك���ه ،وحر�صه على
الت�ص���دي للتحديات والتعامل معه���ا بروح وطنية
عالي���ة ،م�شدداً �سموه على اال�ستمرار يف متابعة كل
ما يهم املواطنني والتوا�صل معهم ب�شكل م�ستمر
ل�ضم���ان �أن يك���ون م�س���ار التنفي���ذ يف امل�شاري���ع

واخلدمات حمققا لطموحات وتطلعات املواطنني.
وقال �سمو رئي����س الوزراء “�إن �أبوابنا مفتوحة
لأبنائن���ا و�ستظل كذلك فنحن جميعا ً يف هذا الوطن
عائلة واحدة ،تربط بيننا �أقوى ال�صالت ،والتوا�صل
بني �أف���راد العائلة واج���ب و��ض�رورة لتقوية ركائز
الرتاب���ط بينها مبا يجعل الوح���دة الوطنية حم�صنة
ومنيعة ال تت�أثر ب�أية حتديات”.
و�أ�ض���اف �سم���وه “تعلمنا مما ج���رى حولنا من
�أح���داث �أن كل م���ن يري���د ال��ش�ر لأي بل���د ف����أول ما
ي�ستهدف تفريق �أبن���اء الوطن وزرع الفتنة بينهم،
وكل �أم���ر يقود �إل���ى الفو�ضى واخل���راب بعد ذلك
ي�س�ي�ر ،لذا علين���ا التم�سك بعرى الوح���دة الوطنية
وتقويتها دوما ب�إ�شاعة قيم املحبة والت�آخي”.
ه���ذا وكان �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س

ال���وزراء قد ا�ستقب���ل بق�رص الق�ضيبي���ة ام�س عددا
م���ن كبار امل�س�ؤول�ي�ن باململكة ،ورج���ال ال�صحافة
والإعالم والفكر والثقافة وجموع من املواطنني.
ويف اللقاء� ،أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء مبا توايل بذل���ه اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،وتوفري كل
�أ�شكال الرعاية ل�ضيوف الرحمن من حجاج بيت اهلل
احلرام ومن �أهمها ت�أدية منا�سك احلج يف �أمن و�أمان
وبي�رس واطمئنان.
و�أكد �سم���وه �أن اململك���ة العربي���ة ال�سعودية
بقي���ادة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني املل���ك �سلمان
ب���ن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود تق���وم بجه���ود جب���ارة
ل�صالح الإ�سالم وامل�سلم�ي�ن ،فهي من جهة تدافع
ع���ن العروب���ة وال�رشعي���ة وتعيد الأمل مل���ن دمرهم

التدخل اخلارجي ،ومن جه���ة �أخرى حتت�ضن يف هذا
املو�س���م الإميان املبارك املالي�ي�ن من حجاج بيت
اهلل احل���رام م���ن كل بقاع الع���امل ،وحتر�ص على �أن
ي����ؤدوا منا�سكهم بكل ي�رس و�سهولة ،ومن يُنكر هذا
الدور الكبري الذي تعجر عنه دوال جمتمعة وتقوم به
اململكة ال�شقيقة منفردة فهو جاحد وعليه مراجعة
نف�سه وموقفه.
وا�ستعر����ض �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
ال���وزراء مع احل�ض���ور جملة م���ن املو�ضوعات ذات
ال�صل���ة بال�ش����أن املحل���ي ،حي���ث �أك���د �سم���وه �أن
التوجيه���ات وا�ضح���ة ل���كل ال���وزراء وامل�س�ؤولني
باحلكوم���ة �أن تك���ون �أبوابه���م مفتوح���ة �أم���ام
املواطن�ي�ن ،و�أن ق�ضاء حوائج النا�س واجب عليهم
وهو �أ�سا�س امل�س�ؤولية التي هم على ر�أ�سها.

ﻧﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻔﺪى ﺣﻔﻈﻪ ّ
اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه
ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ّ
وإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺮ ﺣﻔﻈﻪ ّ
اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ّ
وإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻔﻈﻪ ّ
اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه
وإﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﺷﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻓﻲ
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ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛﺒﻨﻚ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪي

ق�ضاء حوائج النا�س واجب على الوزراء وامل�س�ؤولني وهو �أ�سا�س امل�س�ؤولية

و�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء بدور
ال�صحافة الوطنية وكت���اب الأعمدة يف �إبراز املنجزات
واملكت�سبات الوطنية ،واجلهود املبذولة للحفاظ على
م���ا حتقق للوطن واملواطن وتطوي���ره على الرغم من
التحدي���ات .و�شدد �سموه على �أهمية �أن يكون الإعالم
الوطني داعم���ا جلهود التنمية وخططه���ا و�أن ت�ستند
ر�سالت���ه الإعالمية عل���ى م�ضامني تع���رف املواطنني
والعامل مبا مت حتقيقه يف هذا الوطن يف ظل التحديات
االقت�صادي���ة الت���ي جتع���ل م���ن التنمية حتدي���ا .ويف
ال�ش�أن ال���دويل� ،أعرب �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س
ال���وزراء عن تعاطفه مع جهورية الهند ال�صديقة فيما
تعر�ضت له والية كريال من �سيول ،خلفت العديد من
ال�ضحايا وامل�صابني� ،سائال �سموه الباري عز وجل �أن
يتغمد �ضحاي���ا ال�سيول بوا�سع رحمت���ه و�أن مين على
امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
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جاللة امللك و�سمو رئي�س
الوزراء يهنئان �أفغان�ستان
املنام���ة -بنا :بع���ث عاهل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليف���ة برقي���ة تهنئة �إل���ى رئي�س
جمهوري���ة �إفغان�ست���ان حمم���د �أ�رشف
غن���ي؛ مبنا�سب���ة ذك���رى ا�ستق�ل�ال
ب�ل�اده� ،أعرب جاللت���ه فيها عن �أطيب
تهاني���ه ومتنياته له مبوف���ور ال�صحة
وال�سع���ادة ،ول�شع���ب جمهوري���ة
�أفغان�ست���ان ال�صدي���ق باملزي���د م���ن
التقدم واالزدهار.
وبع���ث رئي����س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر خليف���ة ب���ن
�سلم���ان �آل خليفة برقي���ة تهنئة �إلى
الرئي����س الأفغ���اين؛ مبنا�سب���ة ذكرى
ا�ستقالل بالده ،ع�ب�ر فيها �سموه عن
�أ�ص���دق تهانيه ومتنيات���ه له مبوفور
ال�صحة وال�سعادة ،ول�شعب جمهورية
�أفغان�ست���ان ال�صدي���ق املزي���د م���ن
التطور والنماء.

�سمو رئي�س الوزراء
يتلقى �شكر �شينزو �آبي
املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى رئي����س
الوزراء �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة ،برقية
�شك���ر جوابية من رئي�س وزراء اليابان
�شين���زو �آب���ي ،وذلك رداً عل���ى برقية
�سم���وه املعزية ل���ه ب�ضحاي���ا الأمطار
الغزي���رة والفي�ضان���ات الت���ي غمرت
مناطق ع���دة جنوبي وغرب���ي اليابان،
ع�ب�ر فيها عن خال�ص �شكره وتقديره
ل�سم���و رئي����س ال���وزراء عل���ى م�شاعر
�سموه الطيب���ة النبيلة ،متمنيا ً ل�سموه
موف���ور ال�صح���ة وال�سع���ادة ول�شعب
مملك���ة البحري���ن املزيد م���ن التقدم
واالزدهار.
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد األضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد االضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

بالدنا

local@albiladpress.com

5

برئا�سة الأمني العام امل�ساعد للتقييم واالعتمادية

نقل وتعيني مديرين
يف “ال�صناعة”

�إعـادة ت�شكـيـل لـجـنـة االعـتـمـاد الأكـادميـي

املنامة  -بنا� :ص���در عن رئي�س الوزراء �صاحب
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة
قرار رقم ( )29ل�س���نة  2018ب�إعادة ت�ش���كيل جلنة
االعتماد الأكادميي.
ون�ص���ت امل���ادة الأولى م���ن القرار� ،أن���ه يعاد
ت�ش���كيل جلنة االعتماد الأكادميي ،برئا�س���ة الأمني
العام امل�ساعد للتقييم واالعتمادية بوزارة الرتبية
والتعليم ،وع�ضوية كل من:
 - 1رئي����س جمل����س تنظي���م مزاول���ة امله���ن
الهند�سية.
 - 2مدي���ر �إدارة البحث العلمي بوزارة الرتبية
والتعليم.
 - 3مدي���ر �إدارة التقيي���م واملتابع���ة ب���وزارة
الرتبية والتعليم.
 - 4مدير �إدارة االعتمادية والرتاخي�ص بوزارة
الرتبية والتعليم.
 - 5امل�ست�ش���ار القانوين مبكتب وزير الرتبية
والتعليم.

 - 6ممث���ل عن الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية.
 - 7ممثل عن جامعة البحرين.
 - 8ممث���ل ع���ن كلي���ة البحري���ن التقني���ة
(بوليتكنك البحرين).
 - 9ممثل عن جامعة اخلليج العربي.
 - 10ممثل عن هيئة جودة التعليم والتدريب.
وجاء يف امل���ادة الثانية من الق���رار ،تكون مدة
الع�ض���وية يف اللجن���ة � 4س���نوات قابل���ة للتجدي���د،
وتتولى اللجنة مبا�رشة املهام املن�ص���و�ص عليها يف
املادة التا�س���عة من القانون رقم ( )3ل�سنة 2005
ب�ش�أن التعليم العايل.
وج���اء يف امل���ادة الثالث���ة م���ن الق���رار ،تتحمل
م�ؤ�س�س���ة التعليم العايل طالبة االعتماد الأكادميي
امل�ص���اريف الفعلي���ة لالعتماد الأكادمي���ي ،وتودع
هذه املبالغ يف ح�س���اب خا�ص با�س���م الأمانة العامة
ملجل����س التعليم الع���ايل ،ويكون الت��ص�رف يف هذه
املبال���غ وفقًا لقواع���د ال�رصف التي ت�ض���عها وزارة

•�سمو رئي�س الوزراء

الرتبية والتعليم.
وجاء يف املادة الرابعة من القرار ،ي�ص���در وزير
الرتبي���ة والتعليم  -رئي�س جمل����س التعليم العايل
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املنام���ة  -بن���ا� :ص���در ع���ن رئي�س
الوزراء �ص���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري
خليف���ة بن �س���لمان �آل خليف���ة قرار رقم
( )30ل�س���نة  2018بنق���ل وتعي�ي�ن
مديري���ن يف وزارة ال�ص���ناعة والتج���ارة
وال�سياحة.
ون�صت املادة الأولى من القرار� ،أنه
ينقل خالد �سلمان حممد القا�سمي مدير
�إدارة تطوير املناطق ال�ص���ناعية ليكون
مديرًا لإدارة التنمية ال�صناعية يف وزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
وج���اء يف املادة الثانية م���ن القرار،
�أنه يعني �أحمد يو�س���ف �أحمد تقي مديرًا
لإدارة تطوي���ر املناط���ق ال�ص���ناعية يف
وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة .وجاء
يف امل���ادة الثالثة من الق���رار ،على وزير
ال�ص���ناعة والتجارة وال�سياحة تنفيذ هذا
الق���رار ،ويعم���ل به من تاريخ �ص���دوره،
وين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

 ق���رارًا بنظ���ام العمل يف اللجنة واللج���ان الفرعيةاملنبثقة عنها.
وجاء يف املادة اخلام�س���ة من القرار ،يتقا�ض���ى
�أع�ض���اء اللجن���ة مكاف����أة �ش���هرية طبقً���ا للقواع���د
والإجراءات املقررة وفقًا للمر�سوم رقم ( )19ل�سنة
 2014ب�ش����أن مكاف�آت ر�ؤ�س���اء و�أع�ض���اء املجال�س
واللج���ان احلكومي���ة ،والقواع���د ال���واردة بالق���رار
رقم ( )25ل�س���نة  2015ب�ش����أن املعايري والقواعد
اخلا�ص���ة مبنح مكاف�آت لر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء املجال�س
واللجان احلكومية وم�س����ؤوليات اجلهات احلكومية
املخت�صة و�إجراءات التنفيذ.
وج���اء يف امل���ادة ال�ساد�س���ة من الق���رار ،يلغى
القرار رقم ( )41ل�س���نة  2009ب�ش�أن ت�شكيل جلنة
االعتماد الأكادميي.
وجاء يف املادة ال�س���ابعة م���ن القرار ،على وزير
الرتبي���ة والتعليم  -رئي�س جمل����س التعليم العايل
 تنفي���ذ هذا الق���رار ،ويعمل به من الي���وم التايللتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

املالزم عطية يحقق �إجنازا غري م�سبوق يف “�ساند هري�ست”� ...سمو ويل العهد:

�أبناء البحرين الرثوة احلقيقية لتطور وازدهار الوطن

•�سمو ويل العهد م�ستقبال �سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد واملالزم عبداهلل ال�سيد عطية

املنام���ة  -بن���ا� :أك���د ويل العهد نائ���ب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة على
ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية �ش���ابة
�أثبتت عرب العديد من املحاف���ل املحلية والإقليمية
والدولية قدرتها على �صناعة املنجزات التي رفعت
من خاللها ا�سم البحرين عاليا.
وا�ش���ار �س���موه �إلى �أن �أبناء البحرين هم الرثوة
احلقيقية التي ن�س���عى دومًا �إلى اال�ستثمار فيها مبا
ينعك�س على تطور وازدهار الوطن.
ج���اء ذلك ل���دى ا�س���تقبال �س���موه ام����س قائد
احلر�س امللكي العميد الركن �س���مو ال�شيخ نا�رص بن
حم���د �آل خليفة ،الذي قدم ل�س���موه امل�ل�ازم عبداهلل
ال�س���يد عطي���ة م���ن ق���وة دف���اع البحرين مبنا�س���بة
تخرجه من كلية �س���اند هري�س���ت الع�سكرية امللكية
باململكة املتحدة وح�ص���وله عل���ى مرتبة التفوق يف
الأكادميي���ة على دفعته ،وكذل���ك حتقيقه �إجناز غري

م�س���بوق باعتباره ال�ض���ابط الوحيد الذي ح�صل على
 3جوائز تفوق يف تاريخ الأكادميية منذ ت�أ�سي�س���ها،
وهي جائزة �س���يف ال�رشف ،وجائزة التفوق الع�سكري
والأكادميي ،وجائرة التفوق الريا�ضي.

وهن�أ �س���موه املالزم عبداهلل ال�س���يد عطية على
تخرج���ه م���ن �أكادميية �س���اند هري�س���ت الع�س���كرية
امللكي���ة العريق���ة وحتقيقه ه���ذا الإجن���از التاريخي
وامل��ش�رف� ،ش���اكراً ل���ه جه���وده وعطاءه خ�ل�ال فرتة

انت�س���ابه للأكادميية والتي توجه���ا بهذا الإجناز غري
امل�س���بوق داعيا ً اهلل �أن يوفق���ه نحو مزي ٍد من النجاح
والتف���وق والرق���ي م���ع �إخوانه منت�س���بي ق���وة دفاع
البحرين خدمة للوطن العزيز .و�أ�شاد �سموه بالربامج

يف زيارة لـ “االت�صاالت ال�شامل” ...وزير الكهرباء:

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرد على  % 90من املكاملات فـي  20ثانيـة

•وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء متفقدا مركز االت�صاالت بهيئة الكهرباء واملاء

واملاء عدن���ان فخرو بزي���ارة تفقدية ملركز
االت�ص���االت ال�ش���امل التابع للهيئة لالطالع
على �س�ي�ر العمل يف الق�سم احليوي واملهم
بالهيئة.وجن���ح مرك���ز االت�ص���ال يف خف����ض
الوق���ت ال�ل�ازم لل���رد عل���ى ا�ستف�س���ارات
وطلبات امل�شرتكني بن�سبة كبرية� ،إذ �إن 90
 %من املكاملات الواردة يتم الرد عليها يف
�أقل من  20ثانية.

املنامة  -هيئة �ش�ؤون الكهرباء واملاء:
انطالقا ً من توجيهات رئي�س الوزراء �صاحب
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان �آل
خليف���ة لتطوي���ر اخلدم���ات احلكومي���ة التي
يتم تقدميها للمواطنني ،قام وزير �ش����ؤون
الكهرباء واملاء عبداحل�س�ي�ن مريزا وبح�ضور
نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي للتوزيع���ات
وخدم���ات امل�ش�ت�ركني بهيئ���ة الكهرب���اء

تلقى دعوة لرعاية م�ؤمتر “�إدماج املوظفني لزيادة الإنتاجية” ...وزير العمل:

االرتقاء بالكوادر الوطنية مهنيا وا�ستدامة عطائها

مدين���ة عي�س���ى  -وزارة العم���ل والتنمي���ة
االجتماعي���ة :التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة
االجتماعية جميل حمي���دان ،رئي�س جمل�س �إدارة
جمعي���ة البحري���ن للتدري���ب وتنمي���ة امل���وارد
الب�رشي���ة �أحمد عطية مبنا�س���بة ت�ش���كيل جمل�س
الإدارة للعام�ي�ن .2020 - 2018وهن�أ حميدان
رئي�س و�أع�ض���اء جمل�س �إدارة اجلمعية مبنا�س���بة
نيله���م ثقة اجلمعية العمومي���ة لقيادة اجلمعية
يف الف�ت�رة املقبل���ة ،ملا يتمتعون ب���ه من كفاءة
وخ�ب�رة م�ش���هودة يف جم���ال التدري���ب وتنمي���ة

واالمكانات العلمية والتدريبية واملناهج املميزة يف
خمتل���ف العلوم الع�س���كرية التي تقدمه���ا �أكادميية
�س���اند هري�س���ت الع�س���كرية امللكي���ة وبامل�س���توى
العايل خلريجي االكادميية.

صدق هللا العلي العظيم

يتقدم معالي رئيس مجلس الشورى
وأصحاب السعادة أعضاء المجلس
وسعادة األمين العام
وجميع منتسبي األمانة العامة
بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى

السيد أحمد صالح حمد داوود
الموظف بقسم الخدمات العامة
لوفاة المغفور له بإذن هللا تعالى

والــده
نسأل المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
•وزير العمل متو�سطا ً رئي�س و�أع�ضاء اجلمعية

امل���وارد الب�رشي���ة .وت�س���لم حمي���دان دعوة من
اجلمعي���ة لرعاي���ة امل�ؤمتر الدويل ال���ذي تعتزم

وذويه الصبر والسلوان.
تنظيمه حتت عن���وان “�إدماج املوظفني لزيادة
الإنتاجية” يف �سبتمرب املقبل� ،إذ �أبدى موافقته

ودعمه له���ذا امل�ؤمتر الذي ي�س���اهم يف االرتقاء
باملوارد الب�رشية الوطنية.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

االثنين  20أغسطس 2018
 9ذو الحجة 1439
العدد 3597
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•�سمو حمافظ اجلنوبية يق�ص �رشيط معر�ض رحلة احلج

يف افتتاح �سموه معر�ض رحلة احلج� ...سمو ال�شيخ خليفة بن علي:

حري�صون على �إقامة الفعاليات الدينية والثقافية ملختلف الفئات

ع����وايل  -املحافظ����ة اجلنوبي����ة� :أك����د
حماف����ظ اجلنوبي����ة �س����مو ال�ش����يخ خليف����ة
ب����ن عل����ي ب����ن خليف����ة �آل خليف����ة حر�����ص
املحافظة عل����ى �إقامة الفعالي����ات الدينية
والثقافي����ة ملختل����ف الفئ����ات العمرية من
�أهايل املحافظة اجلنوبية ،م�ش����ددا �س����موه

عل����ى �أهمية الفائ����دة العلمي����ة واملعرفية
التي ت�س����عى املحافظة لإي�صالها من خالل
فعالياتها امل�ستمرة.
جاء ذل����ك خ��ل�ال افتتاح �س����مو حمافظ
اجلنوبي����ة معر�ض رحلة احل����ج الذي تنظمه
املحافظة بالتع����اون مع اجلمعية البحرينية

“احلقوق” ت�سلط ال�ضوء على “التوحديني”

لتنمية املر�أة مبجمع الواحة بالرفاع.
وقد �أ�ش����اد �سمو ال�شيخ خليفة بن علي
بن خليف����ة �آل خليفة يف اجلول����ة التي قام
بها �سموه يف املعر�ض باملعلومات القيمة
و�أ�سلوب العر�ض الذي يعتمد على التفاعل
بني العار�ض��ي�ن وال����زوار يف �رشح منا�س����ك

م�صدر لـ “البالد” 11385 :زيارة لعيادات املراكز ال�صحية يف 2017

 1100طبيب �أ�سنان مرخ�ص بالبحرين
بدور املالكي

�ضاحية ال�سيف  -امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلق���وق الإن�س���ان :عقدت جلن���ة احلقوق
االقت�ص���ادية واالجتماعي���ة والثقافي���ة
اجتماعه���ا العادي اخلام�س ع�رش برئا�س���ة
حمي���د �أحمد ح�س�ي�ن ،وع�ض���وية عبداهلل
الدرازي ووداد املو�سوي مبقر امل�ؤ�س�سة
ب�ضاحية ال�سيف.
وا�ستعر�ضت اللجنة جممل قراراتها
وتو�صياتها التي اتخذتها يف اجتماعاتها
ال�سابقة وما اتخذ فيها من �إجراء.
كما حر�ص���ت اللجنة عل���ى متابعة ما

مت ب�ش�أن مقرتحها ال�سابق لعقد فعالية
الطاول���ة امل�س���تديرة ح���ول الأ�ش���خا�ص
امل�ص���ابني بالتوح���د؛ به���دف ت�س���ليط
ال�ض���وء على ما يتوف���ر من خدمات لهذه
الفئ���ة واخل���روج بالتو�ص���يات الالزمة؛
م���ن �أجل �ض���مان ح�ص���ولهم عل���ى جميع
حقوقهم على قدم امل�ساواة.
وناق�ش���ت اللجنة عدد من املوا�ضيع
التي تندرج حتت اخت�صا�صاتها وقررت
التوا�ص���ل مع اجلهات املعنية للح�صول
على معلومات ب�ش�أنها.

احل����ج م����ا يع����زز م����ن تر�س����يخ املعلومات
لدى الأطفال والنا�ش����ئة ب�أ�س����لوب مب�سط،
م�شددا �سموه على �أهمية �إقامة الفعاليات

الدينية والتثقيفية؛ لتعزيز القيم الدينية
ومفاهيم الإ�س��ل�ام ال�س����محة لدى الأطفال
والنا�شئة.

ك�ش���ف م�ص���در طبي م�س����ؤول ان عدد الزيارات
لعيادات اال�س���نان يف املراكز ال�صحية ،بلغ يف العام
� ،2017أك�ث�ر  11385زي���ارة ،كان ح�ص���ة العيادات
العامة منها  215.653زيارة ،بينما �سجلت العيادات
التخ�ص�ص���ية  ،24.712و�س���جلت زيارات فني �صحة
الفم والأ�سنان  71.020زيارة.
وذك���ر امل�ص���در �أن عدد عي���ادات اال�س���نان يف
املراكز ال�صحية و�صل وحتى نهاية العام  2017الى
 119عيادة يف خمتلف املراكز ال�ص���حية املنت�رشة يف
خمتل���ف حمافظات البحرين ،ومنه���ا  48عيادة عامة،
 19عيادة تخ�ص�ص���ية ،و 28عيادة لفني �صحة الفم
واال�س���نان و 4عيادات خم�ص�صة لل�صحة املدر�سية،
ومع���دة ال�س���تقبال الطلب���ة والطالب���ات والهيئ���ات
التدري�س���ية والتعليمي���ة ،و 20عي���ادة خمت�ص���ة
بالتدريب ،تقوم وب�ص���ورة متوا�ص���لة بتقدمي كافة
�آليات التدريب والتمهني واحلرفية املطلوبة يف هذا
اجلانب املهم لل�صحة العامة.
واو�ض���ح ان عي���ادات �ص���حة الف���م واال�س���نان،

املنت��ش�رة يف املراكز ال�ص���حية ،تقدم خدمات �ص���حة
الفم والأ�س���نان �ضمن الرعاية ال�صحية االولية ،وهي
خدم���ات وقائي���ة وعالجية من قب���ل �أطباء اال�س���نان
البحرينيني� ،س���واء �أكان���وا من االطب���اء “العاميني”
او االطب���اء اال�ست�ش���اريني والأخ�ص���ائيني امل�ؤهلني
واملدربني ،يف خمتلف تخ�ص�صات اال�سنان ،وهم من
امل�ؤهلني علميا و�أكادمييا.
و�أ�ش���ار امل�ص���در يف ت�رصيحات ل���ـ “البالد”� :إلى
�أن فنيي �ص���حة الفم واال�س���نان العاملني يف املراكز
ال�ص���حية ،يقوم���ون بتق���دمي اخلدمات ال�ص���حية يف
اجلان���ب التثقيف���ي واجلان���ب الوقائ���ي ،ومن خالل
برام���ج يتم �أعدادها لتكون موجهة الى تعزيز �ص���حة
الفم والأ�س���نان وملختلف ال�رشائ���ح والأعمار وجلميع
فئات املجتمع.
وبني �أن خطة الوزارة يف هذا اجلانب هي �أي�ض���ا
ا�س���تحداث ووجود برامج موجهة للطالب والطالبات
م���ن ريا�ض االطفال ،وط�ل�اب املدار�س ،بالإ�ض���افة
الى برامج خمت�ص���ة ب�صحة ا�س���نان الن�ساء احلوامل،
ومر�ض���ى االمرا����ض املزمنة مثل مر�ض���ى ال�س���كري
وال�ض���غط ،والذين يتم حتويلهم لعيادات اال�س���نان

من فب���ل �أطباء املراكز ال�ص���حية� ،أو �أطباء العيادات
التخ�ص�ص���ية املوجودة مبجمع ال�س���لمانية الطبي� ،أو
العي���ادات التخ�ص�ص���ية يف املراكز ال�ص���حية ،وعند
وج���ود �أي �ش���كوى م���ن املر�ض���ى املرتددي���ن على
العيادات التخ�ص�ص���ية �أو اال�ست�ش���ارية ،وخ�صو�صا
يف حاالت �أمرا�ض اللثة التي ي�ش���تكي منها مر�ض���ى
ال�سكري واملر�ضى من كبار ال�سن.
و�أورد امل�ص���در �أن هن���اك ح���وايل  1100طبيب
�أ�س���نان ،م���ن �أطب���اء اال�س���نان العامل�ي�ن يف خمتلف
امل�ست�شفيات واملراكز احلكومية ،بالقطاعني العام
واخلا����ص والذي���ن مت ت�س���جيلهم بالهيئ���ة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�ص���حية ،ومت ترخي�صهم
من قبلها للعمل ،و�ضمن �إح�صائيات الهيئة الوطنية
ال�صادرة �أخريا.
وختم امل�صدر �أن القطاع اخلا�ص �رشيك �أ�سا�سي
للقط���اع الع���ام يف جم���ال ط���ب وخدمات اال�س���نان،
مو�ض���حا �أن ال�سوق البحرينية ت�شهد مزيدا من مراكز
وعيادات اجلديدة والتي يتم فتحها ،وتقدم خدمات
متميزة ملر�ض���ى اال�س���نان بالبحرين وعلى م�س���توى
راق وعايل اجلودة.
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عيادة منى ت�ستقبل  100مري�ض

�إ�صابة  4من احلجاج البحرينيني ب�أزمات يف القلب
بدور املالكي

�أكد رئي����س اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين
للحج �إبراهيم عبيد ارتفاع حاالت الإ�ص���ابة بالأزمات
القلبية ب�ي�ن احلج���اج البحرينيني �إل���ى �أربع حاالت،
وحتويل  16حاجا يعاين غالبيتهم ك�س���ورا ور�ضو�ضا
و�آالما يف اال�س���نان� ،إلى م�ست�شفى النور التخ�ص�صي،
و�أعل���ن عبي���د يف ت�رصيحات �ص���حفية �إلى �أنه �س���يتم
افتت���اح عيادة عرفات فج���ر اليوم“ ،م�ش�ي�را �إلى �أن

عيادة منى ا�ستقبلت  100حالة �إلى الآن”.
و�أردف �أن وزارة ال�ص���حة قام���ت بتجهي���ز
العي���ادات ب�أف�ض���ل التجهي���زات وزودتها ب�أف�ض���ل
املواد والعالجات الطبية والأدوية ،م�ش���يدا بالفريق
الطبي اليحريني ،والذي ي�ضم �أف�ضل الكوادر خلدمة
�ضيوف الرحمن خالل فرتة احلج ،م�ؤكدا �أن بعثة احلج
البحرينية ،ومنذ انطالق عملها وحلد الآن ا�س���تطاعت
�أن تكون فخ���را جلميع البحرينيني ،وا�س���تطاعت �أن
تق���وم بدورها عل���ى �أف�ض���ل وجه ،وحظيت ب�س���معة

متميزة بني بعثات احل���ج من خمتلف الدول العربية
والإ�س�ل�امية .ودعا رئي�س الفريق الطبي لبعثة احلج
�إلى �أخذ احليطة واحلذر من الإ�صابة ب�رضبات ال�شم�س
يف عرفات خالل �أدائهم املنا�سك املقد�سة.
وق���ال �إن العبادة مفتوحة �أمام احلجاج ب�ص���ورة
م�س���تمرة ،و�إن البعث���ة الطبية على �أهبة اال�س���تعداد
لتق���دمي اخلدم���ات واملعونة الطبي���ة جلميع احلجاج
ت�أكي���دا عل���ى دوره���ا وواجبها جتاه حج���اج بيت اهلل
البحرينيني.

مـحـا�ضـرة عـن الـحـج فـي الـمـوروث الـ�شـعـبــي
املنامة -مركز عبدالرحمن كانو الثقايف :نظم
مرك���ز عبدالرحمن كان���و الثقايف يف ي���وم الثالثاء
املا�ض���ي (املوافق � 14أغ�سط�س) حما�رضة “احلج
بالن�س���بة للموروث ال�شعبي” لأني�س���ة ال�سعدون،
و�أدار احلوار �أحمد البحر.
ا�ستهلت ال�سعدون الأم�س���ية ب�س�ؤال متعلق
ب�أطروحته���ا البحثي���ة ،وه���و ما �رس ت��س�رب الكثري
م���ن عنا�رص الرتاث ال�ش���عبي الى بع�ض ال�ش���عائر
الدينية!؟
وذكرت ال�س���عدون �أن ان�شداد ال�شعوب الى
ابت���داع احتف���االت وطقو�س �ش���تى ت�س���تفز روح
االنت�ص���ار للمقد�س مبختلف العقليات اجلماعية
التي تن�شغل بتقدي�س اي احتفال متعلق بالدين،
ولها عالقة يف بع�ض الأحيان بالو�ض���ع االجتماعي
واالقت�ص���ادي قد يكون �أحد �أ�س���باب و�أ�رسار ذلك
الت�رسب ،و�أ�ض���افت �أن من الأ�سباب الأخرى لذلك
ق���د يك���ون لفتح �أ��س�رار ال�ش���عائر الديني���ة لتلك
ال�ش���عوب �أو قد يكون لإ�ش���اعة الفرح والبهجة يف
النفو�س.
ث���م ب���د�أت ال�س���عدون بعر����ض �أمثل���ة حي���ة
لطقو�س ال�شعوب املتعلقة ب�شعرية احلج ،ومنها
احتفاالت تودي���ع احلجاج الت���ي تقيمها عدد من

•�أثناء التكرمي

القرى ،فيدار حول ر�أ�س احلاج بالأرز واملال الذي
يت�ص���دق به فيما بعد على الفق���راء؛ دفعا للبالء
وال�رش واحل�س���د ،ومنها �أي�ض���ا ن�رش الأعالم اخل�رضاء
ف���وق �أ�س���طح البي���وت للإع�ل�ان عن وج���ود حاج
�س���يغادر لأداء الفري�ض���ة يف هذا املنزل� ،إ�ضافة
لذلك كانت العديد من الأ�رس ت�صنع جم�سما ميثل
احلاج الغائب وت�ضعه يف �ساحة املنزل ،كما كانت
االزهايج تنظم مبا يربط �صلتها بالغائب.

ويف ختام حديثها� ،أكدت ال�س���عدون �أن هذه
املوروث���ات ال�ش���عبية ت�ؤك���د وت�ص���قل الهوي���ة،
فتعاهد الأطفال برتبي���ة “احلية بية” ،وهي نبتة
يت���م �إلقا�ؤه���ا يف البح���ر م���ن ال�ش���اطئ بتجمعات
الأطف���ال عل���ى �س���بيل املثال ل���ه �أبع���اد تربوية
تعك�س �أن تعاهد النبات بالرتبية كتعاهد الطفل
بالتن�ش���ئة ،وت�ؤكد عالق���ة الت�آخ���ي والت�آلف بني
اجلماعات يف نفو�س الأطفال.

على م�ساحة � 40ألف مرت مربع

ا�ستكمال �أولى مراحل تقاطع الفاروق يف �سبتمرب

املنام���ة  -وزارة الأ�ش���غال و�ش���ئون البلدي���ات
والتخطي���ط العمراين� :أعل���ن وكيل الوزارة ل�ش����ؤون
البلدي���ات ب���وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطيط العمراين نبيل �أبوالفتح عن انتهاء العمل
من  % 50من ت�شجري تقاطع الفاروق يف املنامة وهي
املرحل���ة الأولى من �أعمال التطوير ،حيث �س���تتبعها
املرحلة الثانية فور االنتهاء من الأولى.
ج���اء ذل���ك يف جول���ة تفقدي���ة لوكي���ل لتقاطع
الفاروق لالطالع على �س�ي�ر عملي���ة تطوير املنطقة،
يرافقه الوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية امل�شرتكة
وائل املبارك وعدد من املهند�سني بالوزارة.
وق���ال �أبوالفت���ح �إن امل�ش���اريع تن���درج يف �إطار
اخلط���ة ال�ش���املة التي تقوم به���ا ال���وزارة� ،إذ بد�أت
�أعمال الت�ش���جري وجتميل املنطقة يف �أبريل من العام
اجلاري  2018وا�س���تمرت ملدة �أربعة �شهور على �أن
يتم االنتهاء من العمل يف �شهر �سبتمرب املقبل.
ون���وه �إل���ى �أن امل�س���احة املخ�ص�ص���ة لعملي���ة
الت�ش���جري بلغ���ت نح���و � 40ألف م�ت�ر مربع ،و�س���يتم
زراعته���ا بع���دد م���ن النخي���ل والأ�ش���جار والزه���ور
املو�س���مية .و�أو�ضح الوكيل �أن “�ش����ؤون البلديات”
و�ض���عت �ض���من خطته���ا اال�س�ت�راتيجية وبن���اء على
برنامج عمل احلكومة برئا�س���ة �س���مو رئي�س الوزراء،
خطة عمل متكاملة لزيادة الرقعة اخل�رضاء وم�رشوعات
الت�ش���جري والتجميل يف �أ�س���فل اجل�س���ور وال�ش���وارع

• امل�ساحة املخ�ص�صة لعملية الت�شجري يف التقاطع بلغت نحو � 40ألف مرت مربع

والتقاطع���ات وامليادين يف خمتلف مناطق اململكة،
م�ش�ي�راً �إل���ى �أن ال���وزارة قطع���ت �ش���وطا ً كب�ي�راً يف
تنفيذ خططها يف جتميل وت�ش���جري ال�ش���وارع العامة
يف خمتل���ف مناطق البحرين .واكد �أن خطة الت�ش���جري
والتجميل ت�أتي بنا ًء على معطيات املخطط الهيكلي
اال�س�ت�راتيجي ململك���ة البحري���ن ،وال���ذي ت�ض���من
جمموعة من اال�سرتاتيجيات التنموية ومنها اخلا�صة
بالت�شجري والتجميل.
و�أكد الوكيل �أن تطوير تقاطع الفاروق ينق�سم
�إل���ى مرحلت�ي�ن ،املرحلة الأول���ى تقوم به���ا الوزارة
ممثلة يف ق�س���م النبات���ات التجميلية التي تخت�ص يف

تطوي���ر املثلثات والدوائ���ر ال�ش���مالية للتقاطع� ،إذ
يقوم الق�س���م بتطوي���ر وزراعة امل�س���طحات اخل�رضاء
و�أ�شجار الزينة بالإ�ضافة �إلى متديدات �شبكات الري
ومتدي���دات الإنارة التجميلية ،و�ص���يانة جم�س���مات
ال�س���فن ال�رشاعية �ض���من خط���ة التطوي���ر والتجميل
والزراعة لتقاطع الفاروق .و�أ�ضاف �سيتم يف املرحلة
القادمة طرح �أعمال الت�شجري والتجميل عرب مناق�صة
عامة ،م�ش�ي�را �إلى �أن تقاط���ع الفاروق يعترب من �أبرز
التقاطعات احليوية يف حمافظة العا�ص���مة واململكة
ب�ص���ورة عام���ة و�أن �أعم���ال التج�ش�ي�ر والتجمي���ل يف
التقاطع �سرتتقي بالواجهة احل�رضية للتقاطع.

بزيادة  % 32عن “ ...2017التخطيط العمراين”:

 182طلبا مل�شاريع ذات طبيعة خا�صـة

املنامة  -بنا :تر�أ�س الرئي�س التنفيذي لهيئة
التخطيط والتطوير العمراين ال�شيخ نايف بن خالد
�آل خليف���ة االجتم���اع ال���ـ 49للجنة امل�ش���اريع ذات
الطبيع���ة اخلا�ص���ة يف مقر الهيئة بح�ض���ور كل من
الوكيل امل�س���اعد ل�ش����ؤون الطرق ،نائ���ب الرئي�س
التنفي���ذي لهيئ���ة التخطيط والتطوي���ر العمراين،
مدي���ر �إدارة توزيع الكهرباء وامل���اء ،رئي�س مكتب
التخطي���ط املرك���زي ،ومدي���ري اخلدم���ات الفنية
بالبلديات.
ويف االجتماع ،رحب ال�ش���يخ ناي���ف بن خالد �آل
خليفة باحل�ض���ور ،م�ش���يداً باجله���ود املبذولة من
قبل �أع�ض���اء اللجنة لدرا�سة طلبات تراخي�ص البناء
للم�ش���اريع اال�س���تثمارية ،ال�س���ياحية ،التعليمي���ة،
ال�ص���حية ،الريا�ض���ية وغريها مبختلف املناطق يف
مملكة البحرين ح�سب القوانني والأنظمة.

•الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين يرت�أ�س جلنة امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�صة

يذك���ر �أنه مت البت يف جميع طلبات امل�ش���اريع
ذات الطبيعة اخلا�ص���ة منذ مطلع العام اجلاري �إلى
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قهوة الصباح
سيد ضياء الموسوي
s.dheya
@hotmail.com

من الدُّ ِر إلى الدراز
لقاء �أهايل الدراز مع جاللة امللك يحمل دالالت كثرية ،منها �أن التوا�ص���ل
مع القيادة م�س����ألة مهمة ،والب���د من تعزيزها لتقوية الرتاب���ط ،ولإيجاد مزيد
من القنوات لإي�ص���ال نب�ض املجتمع .ثقافة التوا�ص���ل وامل�شاركة مع القيادة
تخت�رص م�س���افات كبرية ،وت�س���اعد عل���ى حلحلة �أمور ك�ب�رى .كان اللقاء وديا،
ويحمل �شفافية �سيكون لها ت�أثري �إيجابي على املنطقة و�أهل الدراز.
اليوم كل منطقة بحرينية يجب �أن حتدو حدو الدراز ،و�أعني املناطق التي
احرتق جزء من خيمتها ب�س���بب الأو�ض���اع املتوترة التي مرت بها البحرين ،من
�سرتة وال�سناب�س وبني جمرة� ...إلخ .كل منطقة ب�إمكانها �أن تقدم خال�صة فريق
لرجالها للتوا�صل مع القيادة ،وهي بدايات مع ا�ستمرارها �ست�ؤثر وتقود �إلى
مللمة الأوجاع ،وحلحلة �أمور ،وطرح مطالب وحاجات كل منطقة عن قرب.
كلنا ن�ش���تاق لعودة البحرين �أيام الزمن اجلميل ،ممتلئة �أعرا�سا ،وحتتفل
ب�أيامها الوطنية مب�شاركة ال مقاطعة فيها ،ن�شارك يف كل �شيء ،ون�صنع الأمل.
زي���ارة �أهل ال���دراز تعطي ر�س���الة �أخ���رى �أن الأهايل ب�إمكانهم امل�ش���اركة
االنتخابي���ة هذا الع���ام ،وتخرج من البي���ت القدمي للمقاطعة �إل���ى حيث قلعة
امل�ش���اركة ،الت���ي تق���وم �أعمدتها عل���ى الواقعية ال�سيا�س���ية واملو�ض���وعية
االقت�صادية.
ال �أحد يقاطع يف هذا العامل انتخابات �أو �س���لطة �أو دولة �إال �إذا كان �ضعيفا
يف علم ال�سيا�سة.
الدول���ة ال تقاطع ،ال�س���لطة ال تقاطع يف علم ال�سيا�س���ة ،بل ت�ش���ارك ،يتم
التوا�صل الدائم معها ،وهنا يف البحرين عندما تتوا�صل مع الدولة �أنت تو�صل
�صوتا ،تطرح ر�أيا عن قرب ال عن م�سافات بعيدة.
�أعل���م هناك ملفات حتتاج حال ومو�ض���وعية ودقة علمية وطنية ،لكن حلها
لي����س مبقاطع���ة الدولة �أو احلكم واجللو�س يف زاوية �ض���يقة والبكاء يا ليل يا
عني!! احلل التوا�صل مبنطق وعقل ومو�ضوعية ووطنية وبالطرق الد�ستورية.
�إن ما حدث يف الدراز و�إيجابيات الزيارة يجب �أن ي�شجع ،ويحت�ضن ،ويبارك،
و�أال ي�س���مح لأي �صوت ،ولوكان �ضعيفا ممار�س���ة النقد الالذع ،فما �أ�سهل �أن
تنتقد ،ولكن ما �أ�ص���عب �أن حتل ق�ض���ايا الوطن ،وق�ض���ايا النا�س املرتاكمة!
املب���ادرة الدرازية يجب �أن تعمم ،وه���ذه بداية الغيث ثم ينهمر ،تنهمر حلول
قد ت�أتي من لطف اهلل عز وجل.
هذا ال�صوت الدرازي يجب �أن يرتفع ،ويكون الغالب ،فالدراز لها مطالب
كبقية املناطق ،و�ش���وارع الدراز ك�أنها �شوارع الع�رشينات ،والإ�ضاءة �ضعيفة،
وحتت���اج كث�ي�را من الأمور .هنا �أن���ا �أحتدث من قلب يحم���ل كل احلب للجميع،
وكل �أملي �أن تعود البحرين كما كانت �أيام امليثاق �أفراحا يف ال�شوارع والأزقة
والبي���وت ،يف كل قرية ومدينة ،كل البحرينيني حمتفلون بامليثاق والأهازيج
يف كل مكان بوحدة وطنية داعمة للقيادة ولل�شعب.
هي حكاية �ست�س���تمر من الدُر الب�رشي حمد �إل���ى قرية املحبة الدراز ،والتي
لغ���ة مبعنى النعيم ،الأمل يكرب ويعل���و �أن تتحول الدراز �إلى نعيم جميل ،بنية
مدني���ة ،وقرية منوذجي���ة يف طيبة �أهلها وجمال �ش���وارعها ،وزي���ادة الأعرا�س
الوطنية والأهلية فيها.
كان اللقاء �أخادا و�سبب ارتياحا يف كل البحرين ،لقاء الأب مع �أبنائه ،حمبة،
وتطلعا ،وتبادال جميال يف هموم الوطن ،فكان من الدر �إلى الدراز ،وهكذا تعم
الأفراح لتتحول كل مدينة جماال من �ص���احب اجلمال ،من ال�سنا �إلى ال�سناب�س،
وم���ن الرفعة �إل���ى الرفاع ،وم���ن املنى �إلى املنام���ة �سل�س���لة ال تنتهي ك�أيام
أعرا�سا.
ً
امليثاق جماال و�

تطوير حديقة الدراز وجعلها م�صدر رزق لذوي االحتياجات
املنامة -بنا :ا�ست�ضافت املحافظة
ال�ش���مالية �أم�س اجتماعً ا بح�ض���ور مدير
ع���ام بلدي���ة املنطق���ة ال�ش���مالية ملياء
الف�ض���الة ،وبح�ض���ور كل م���ن دري
الأتا�س���ي وجناد الأتا�س���ي ممثلني عن
ن���ادي روتاري العدلي���ة؛ للتباحث حول
م��ش�روع املرحل���ة الثاني���ة م���ن تطوي���ر
حديقة الدراز.
و�أك���د حماف���ظ ال�ش���مالية عل���ي
الع�ص���فور التع���اون املتب���ادل ب�ي�ن
املحافظ���ة وبلدية املنطقة ال�ش���مالية
وم�ؤ�س�س���ات النف���ع الع���ام ومنظم���ات
املجتمع املدين ،مهنئًا الف�ضالة بالثقة
امللكية ال�س���امية بتعيينها مديرًا عامًا
للبلدي���ة ،كما �أثن���ى على ال���دور الذي
يلعب���ه نادي روت���اري العدلية يف خدمة
�رشائ���ح املجتم���ع �ض���من برام���ج تنمية
متنوعة على م�س���توى العامل ،ال�سيما يف
حاالت الكوارث والأزم���ات ،وهي �أدوار
تتكامل لت�ص���ل �إلى دع���م برامج الأمم
املتحدة.
وا�س���تعر�ض الع�ص���فور م���ا مت
تنفيذه لتطوير مدخ���ل وحديقة الدراز
من���ذ �ش���هر فرباير م���ن الع���ام ،2016
حيث كانت فك���رة االنطالق هي تطوير
املواق���ع وتنميته���ا وفق حاج���ة النا�س
�إليه���ا ،ومتثل حديق���ة الدراز م�س���احة
وموقعا ا�س�ت�راتيجيا ،مو�ضحا �أن هناك
داعم�ي�ن م���ن القط���اع اخلا����ص عل���ى
ا�س���تعداد للتعاون؛ من �أجل ا�ستكمال
م�رشوع تطوير احلديق���ة ،وقدم امل�رشف
عل���ى تنفي���ذ امل��ش�روع – �إداري مكتب
املحافظة جهاد الني�رس ا�ستعرا�ضا حول

�إع���ادة ت�أهي���ل احلديقة ج���راء عمليات
التخري���ب يف الع���ام  ،2011فيم���ا نوه
الع�ص���فور �إل���ى حاج���ة احلديق���ة �إل���ى
�إع���ادة تطوي���ر البن���ى التحتي���ة ودعم
روت���اري العدلي���ة يف الت�ب�رع بتق���دمي
�ألعاب الأطفال ،وتن�شيط جلنة �أ�صدقاء
احلدائق بالتعاون مع اجلمعية الأهلية،
ون���ادي االتف���اق الثقايف والريا�ض���ي،
و�إع���ادة احلديقة �إلى �س���ابق طبيعتها
مل�س���اهمتها كمتنف����س للأه���ايل
وخ�صو�ص���ا كبار ال�س���ن منهم ،وتنمية
ً
الأك�ش���اك وجعله���ا م�ص���در رزق لذوي
االحتياجات اخلا�صة.
من جانبه���ا� ،أكدت مدير عام بلدية
املنطقة ال�ش���مالية ملياء الف�ضالة على
التعاون بني كل اجلهات التي ت�س���عى
لتطوير البيئة ،م�شيد ًة بجهود املحافظ
وكوادر املحافظ���ة ،وكذلك مثنية على
التعاون مع م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين
وحتقيق اال�س���تدامة يف برامج التطوير،
وعربت عن كامل اال�س���تعداد للتعاون،
ذل���ك �أن االهتم���ام بالت�ش���جري ي�أتي يف
قائم���ة الأولوي���ات جلماليات امل�ش���هد
و�إزال���ة التل���وث الب��ص�ري ،وحت�س�ي�ن
ال�شوارع وفق الإمكانات.
ومت االتف���اق عل���ى ت�ش���كيل فريق
عمل م�ش�ت�رك بني املحافظ���ة والبلدية
وروت���اري العدلي���ة؛ ملتابع���ة خطوات
املرحل���ة التالي���ة م���ن تطوي���ر حديقة
ال���دراز ،والتع���رف على مراح���ل العمل
الت���ي جت���ري حالي���ا وتفا�ص���يلها ،ثم
و�ضع ت�ص���ور لتطوير موقع الألعاب يف
احلديقة.
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وزير العدل ي�شيد مبحتوى ر�سالة احلمادي
املنام���ة  -وزارة الع���دل وال�ش����ؤون
الإ�س�ل�امية والأوقاف :ا�س���تقبل وزي���ر العدل
وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية والأوقاف ال�ش���يخ خالد
ب���ن عل���ي �آل خليف���ة مبكتب���ه املحام���ي العام
للنيابة الكلية رئي����س نيابة اجلرائم الإرهابية
امل�ست�ش���ار �أحم���د احلم���ادي ،حيث ق���دم �إليه
ن�س���خة م���ن ر�س���الة الدكت���وراة التي ح�ص���ل
عليها م�ؤخرا بتقدي���ر امتياز من كلية احلقوق
بجامعة عني �ش���م�س بعنوان “احلماية اجلنائية
لل�ش���هود  -درا�س���ة حتليلية مقارنة” .و�أ�شاد
الوزي���ر باجلهود الت���ي بذلها �أحم���د احلمادي
يف �إع���داد هذه الر�س���الة القيمة وما ا�ش���تملت
عليه من بحث وحمت���وى علمي ،م�ؤكدا �أن هذه
الدرا�سات العلمية ت�شكل عامل �إثراء للباحثني
واملتخ�ص�صني يف املجاالت ذات ال�صلة.

�آليات منا�سبة لو�ضع توجيهات �سمو رئي�س الوزراء مو�ضع التنفيذ ...وزير “الرتبية”:

ال تهاون مع من يحمل �شهادات وهمية �أو مزورة
التوجيه �أعطى الوزارة ال�صالحية الكاملة يف التعامل مع املو�ضوع

“ال�صحفيني” تت�ضامن مع البنخليـل
اجلف�ي�ر -جمعي���ة ال�ص���حفيني
البحريني���ة :قال���ت جمعية ال�ص���حفيني
البحريني���ة �إنه���ا تابع���ت بقل���ق بال���غ
ا�ستدعاء رئي�س حترير “الوطن” يو�سف
البنخليل من النيابة العامة �إثر الق�ض���ية
املرفوعة �ضده من بنك اخلري.
و�أك���دت اجلمعية احرتامها للقوانني
الوطني���ة ،والنظام الق�ض���ائي يف مملكة
البحري���ن� ،إال �أنه���ا �أب���دت يف الوق���ت
نف�سه ا�س���تنكارها للم�س���ا�س باحلريات
ال�ص���حافية ،والإ��ض�رار بحري���ة ال���ر�أي
والتعبري التي كفلها د�ستور اململكة.

local@albiladpress.com

و�أعرب���ت اجلمعي���ة ع���ن انزعاجه���ا
ال�ش���ديد مم���ا يتعر�ض له ال�ص���حافيون
يف الفرتة الأخرية م���ن مالحقات قانونية
م���ن قبل جهات عدة ،م�ؤكدة �أن احلريات
ال�صحافية يجب �أن حُترتم ،ولي�س مقبوالً
ا�س���تغاللها �أو الإ�س���اءة �إليه���ا حت���ت �أي
ظرف.
و�أبدت اجلمعية ت�ضامنها الكبري مع
رئي�س حترير “الوطن” ،وحق ال�ص���حيفة
يف التعبري ع���ن ر�أيها ،وممار�س���ة دورها
الإعالم���ي الوطن���ي م���ع زميالته���ا م���ن
ال�صحف الوطنية.

من�سقية املحافظات تنظم “القواعد الذهبية”

مدينة عي�س���ى  -وزارة الرتبي���ة والتعليم:
�أ�ش���اد وزير الرتبي���ة والتعلي���م رئي�س جمل�س
التعلي���م الع���ايل ماج���د النعيم���ي بتوجيه���ات
رئي����س الوزراء �ص���احب ال�س���مو امللكي الأمري
خليفة بن �س���لمان �آل خليفة ،اخلا�صة بالتحقق
من املعلومات التي �أثريت ب�ش����أن ال�ش���هادات
الت���ي متنح من جامع���ات وهمية �أو غري معرتف
به���ا من خ���ارج مملك���ة البحرين ،والت���ي ت�ؤكد
اهتمام �س���موه املعهود بال�ش����أن التعليمي يف
جوانبه كافة.
و�أو�ض���ح الوزير �أن التوجيه الكرمي �أعطى
ال���وزارة ال�ص�ل�احية الكامل���ة يف التعام���ل م���ع
املو�ض���وع ،و�أنها لن تتهاون مع كل من يثبت
تورط���ه يف احل�ص���ول عل���ى �ش���هادات وهمية
�أو م���زورة ،م�ؤك���دا ً �أن وزارة الرتبي���ة والتعليم
وجمل�س التعليم العايل �س���يعمالن على و�ض���ع
�آليات منا�س���بة لو�ض���ع توجيهات �سمو رئي�س
الوزراء مو�ضع التنفيذ.
ون���وه يف الوقت ذاته بقرار �س���موه ب�إعادة
ت�ش���كيل جلن���ة االعتم���اد الأكادمي���ي ،والت���ي
�س���تقوم ال���وزارة وجمل����س التعلي���م الع���ايل
بالتع���اون معه���ا؛ م���ن �أج���ل االرتق���اء بقط���اع
التعليم العايل يف مملكة البحرين.
و�أ�شار الوزير �إلى �أن وزارة الرتبية والتعليم
وجمل�س التعليم العايل يحر�ص���ان كل احلر�ص
عل���ى االهتمام مبتابعة ال�ش���هادات الأكادميية
والت�أكد من �ص���حتها� ،س���واء من خالل اللوائح
الت���ي مت �إقراره���ا والق���رارات الت���ي اتخذه���ا
املجل�س يف ال�سنوات املا�ضية ب�ش�أن م�ؤ�س�سات

•وزير الرتبية والتعليم

التعليم العايل التي قامت مبمار�سات خاطئة،
مما ا�ستدعى �س���حب ترخي�ص �إحدى اجلامعات
املتهمة بالتالعب ب�شهادات الطلبة ،وما ترتب
عل���ى ذلك من �إج���راءات تنظيمية للحفاظ على
�س���معة التعلي���م الع���ايل يف مملك���ة البحري���ن،
�إل���ى جانب حتويل ال�ش���هادات الت���ي تعرتيها
�ش���بهة التزوي���ر �إل���ى النياب���ة العامة ،م�ش�ي�را
�إل���ى �أن اثنتني من م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل
اخلا�ص���ة ان�سحبتا نتيجة عجزهما عن اال�ستجابة
ملتطلبات وا�ش�ت�راطات قانون التعليم العايل
واللوائح املنظمة له.
و�أ�ض���اف الوزير �أن جمل�س التعليم العايل
يتخذ �س���نويا العديد من القرارات والإجراءات
اخلا�ص���ة ببع����ض م�ؤ�س�س���ات التعلي���م العايل
ت�س���توف ال��ش�روط يف بع����ض الربامج
ِ
الت���ي مل

والتخ�ص�ص���ات الدرا�س���ية ،مث���ل �إيقاف قبول
طلبة جدد يف تلك التخ�ص�ص���ات �أو غلق بع�ض
الربامج غري امل�س���توفية لل��ش�روط �أو املخالفة
للوائ���ح وع���دم الت�ص���ديق عل���ى �ش���هاداتها،
وغريها من الإجراءات التي ت�ض���من م�صداقية
ال�ش���هادات العلمي���ة املمنوحة من م�ؤ�س�س���ات
التعلي���م الع���ايل يف مملكة البحري���ن ،مع اتخاذ
تبي للمجل�س وجود
الإجراءات ال�ص���ارمة كلما نّ
�أية خمالف���ات �إدارية �أو �أكادميية �أو هند�س���ية
�أو مالي���ة �أو غريه���ا ،يف �إطار تنفي���ذ توجيهات
احلكومة ب�ش�أن تطوير التعليم العايل وت�شجيع
اال�س���تثمار في���ه م���ع املحافظ���ة عل���ى ج���ودة
خمرجاته.
و�أو�ض����ح الوزي����ر �أن اللجن����ة الوطني����ة
لتق����ومي امل�ؤه��ل�ات العلمية ،التي ت�ض����م يف
ع�ضويتها عددا من ممثلي الوزارات واجلهات
املعني����ة يف الدول����ة ،وه����ي وزارة الرتبي����ة
والتعليم ،وجامعة البحري����ن ،وجامعة اخلليج
العرب����ي ،ودي����وان اخلدم����ة املدني����ة ،وكلية
العلوم ال�ص����حية ،و�أع�ض����اء ميثل����ون الأطباء
واملحا�سبني واملهند�سني واملحامني ،تقوم
بتقيي����م ومعادل����ة ال�ش����هادات امل�س����توفية
لل�رشوط واملمنوحة م����ن اجلامعات اخلارجية،
حي����ث �إن املع����ادالت الت����ي متنحه����ا اللجنة
لل�شهادات التي يتقدم �أ�صحابها ملعادلتها
ه����ي ���ش�رط �أ�س����ا�س للتوظي����ف يف ال����وزارات
والهيئ����ات الت����ي تق����ع حت����ت مظل����ة ديوان
اخلدمة املدنية ،وال يتم مترير �أي �ش����هادة ال
ت�ستويف اال�شرتاطات كافة.

بناء على توجيهات “الرتبية” ب�أهمية الدمج ...جامعة البحرين:

تهيئة جميع الإمكانات لت�سهيل درا�سة الطلبة ال�صم

املنام���ة  -بن���ا :نظم���ت املن�س���قية
العامة للمحافظات بالتعاون مع حمافظة
العا�ص���مة دورة بعن���وان “القواع���د
الذهبية للتميز يف خدمة العمالء” ،وذلك
مب�ش���اركة عدد من موظف���ي املحافظات
الأرب���ع واملن�س���قية العام���ة للمحافظات
ووزارة الداخلية.
وته���دف الدورة ،والت���ي حا�رض فيها
ملياء اليعقوبي م���ن املحافظة اجلنوبية
ورئي����س ف���رع الت�أهي���ل وال���دورات
باملن�س���قية العامة للمحافظات �س���لمى
العلوي� ،إلى تزويد امل�شاركني باملعارف
وامله���ارات واالجتاه���ات والقيم الالزمة
لالت�صال بالعمالء وكيفية تقدمي اخلدمة
املتميزة لهم ،بالإ�ض���افة �إلى تعريفهم

بالقواعد الأ�سا�س���ية خلدمة العمالء ومن
هو العميل ،والتحدي���ات التي قد تواجه
املوظ���ف �أثن���اء خدم���ة العم�ل�اء ،و�أهمية
تق���دمي خدمة مميزة للعمي���ل والتعريف
بحقوق���ه و�أهميت���ه ل���دى امل�ؤ�س�س���ة
واملفاهي���م اخلاطئة وال�ص���حيحة خلدمة
العمالء.
ويف خت���ام الدورة ،وزع نائب حمافظ
العا�صمة ح�س���ن املدين ال�شهادات على
امل�ش���اركني يف الدورة ،مُثنيا ً على جهود
املن�س���قية العامة للمحافظات وبراجمها
املخ�ص�صة لتطوير املوظفني مهنيا ً من
خالل الدورات التدريبي���ة الهادفة التي
ت�س���اعد املوظف عل���ى تطوير �أ�س���اليبه
ومهاراته الوظيفية يف العمل امل�ؤ�س�سي.

“ال�ضبــاط” يحتفـــل بـ“احليـه بيـه”

ال�ص���خري  -جامع���ة البحرين� :أك���د رئي�س
جامعة البحرين ريا�ض حمزة ا�ستعداد اجلامعة
لتوفري جميع خدمات الدعم وامل�ساندة للطلبة
م���ن ذوي الإعاق���ة ،مبختل���ف �أنواعه���ا ،ومنها
�إعاقة ال�صمم ،م�شريا �إلى توفر البنى التحتية،
والك���وادر امل�ؤهل���ة للرد على ا�ستف�س���اراتهم
وتوجيهه���م ط���وال ف�ت�رة وجوده���م يف
جامع���ة البحري���ن ،و�أن مزي���دا م���ن املعلومات
والإي�ض���احات حول الربامج املقرتحة �س���يتم
تقدميه���ا يف يوم التهيئة ( 12و� 13س���بتمرب
املقبل) وبح�ضور معلمي لغة الإ�شارة.
ج���اء ذلك يف اجتماع عق���ده رئي�س اجلامعة
�أم�س م���ع الطلبة ال�ص���م املدموجني مبدار�س
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ،والذي���ن �أنه���وا
درا�س���تهم الثانوية مع نهاية العام الدرا�س���ي
 2018 - 2017وا�ستكملوا متطلبات التخرج
بنج���اح ،الراغب�ي�ن يف ا�س���تكمال درا�س���تهم
اجلامعية بجامعة البحري���ن على نفقة الوزارة؛
بهدف اال�ستماع للطلبة و�أولياء �أمورهم والرد
عل���ى ا�ستف�س���اراتهم بخ�ص���و�ص اخلدم���ات
التعليمي���ة اجلامعي���ة والدع���م ال���ذي �س���يتم
تقدمي���ه للطلبة ،وذل���ك بناء عل���ى توجيهات
وزي���ر الرتبية والتعلي���م رئي�س جمل����س �أمناء

•من اجتماع رئي�س جامعة البحرين مع الطلبة ال�صم

جامعة البحرين ماجد النعيمي.
وقد رحّ ���ب رئي�س اجلامعة بالطلبة و�أولياء
�أمورهم ،و�أبدى ا�س���تعداد اجلامعة الحت�ض���ان
ه���ذه الفئة من الطلبة ،وتوفري فر�ص التعليم
والتخ�ص�ص���ات املنا�س���بة لهم والحتياجاتهم
بالتع���اون م���ع وزارة الرتبي���ة والتعلي���م التي
�س���توفر معلمي لغة �إ�ش���ارة للطلبة الدار�سني
يف اجلامعة طوال فرتة درا�ستهم.
وق���د مت خ�ل�ال اللق���اء اال�س���تماع للطلبة

و�أولي���اء �أموره���م وال���رد عل���ى �أ�س���ئلتهم
وا�ستف�س���اراتهم ح���ول الدرا�س���ة اجلامعي���ة
والربامج املقرتحة و�أدوات التقييم وو�س���ائل
الدع���م التي �س���تقدم لهم ،وقد �ش���كر �أولياء
الأم���ور والطلب���ة رئي����س جامع���ة البحري���ن
وامل�س�ؤولني يف القطاعات املختلفة باجلامعة
عل���ى ه���ذا اللقاء وعل���ى فر�ص توف�ي�ر البيئة
املحف���زة واملنا�س���بة اللتحاقه���م والدرا�س���ة
باجلامعة.

جامعة البحرين متحدث رئي�س يف الكونغر�س العاملي للطاقة

املنام���ة  -بنا� :أقام نادي �ض���باط الأمن
العام م�س���اء �أم�س الأول “ال�س���بت” بالتعاون
والتن�س���يق م���ع حمافظ���ة املح���رق ،فعالي���ة
“احليه بيه” لأبناء �أع�ض���اء النادي وعوائلهم
ومب�ش���اركة �أبن���اء وعوائ���ل �ش���هداء الواجب
الأبرار.
وت�أتي الفعالية من منطلق اهتمام نادي
�ض���باط الأمن الع���ام ب�إحياء الرتاث ال�ش���عبي
ال���ذي تزخر وتعتز به مملكة البحرين ،و�أهمية
�إي�ص���اله �إل���ى �أبنائنا ال�ص���غار لك���ي يفخروا

مبا�ض���ي البحري���ن العري���ق وت���راث وطنهم
الأ�صيل ،وقد ا�شتملت الفعالية على العديد
من الفق���رات الرتفيهية والرتاثي���ة كتوزيع
“احلي���ه بي���ه” على الأطفال يف �س���احل البحر
مبنطقة الب�س���يتني م���ع ترديده���م الأهازيج
ال�ش���عبية بهذه املنا�س���بة ،وذلك مب�ش���اركة
الفن���ان البحريني خلي���ل الرميثي (ج�س���وم)
بالإ�ض���افة �إلى ع���دد مميز من �أبناء الأع�ض���اء
وعوائله���م و�أبن���اء وعوائ���ل �ش���هداء الواجب
الأبرار.

ال�ص���خري  -جامع���ة البحري���ن :حظي���ت
م�ش���اركة جامع���ة البحري���ن يف الكونغر����س
العامل���ي للطاقة املتجددة ،باهتمام خا�ص،
حيث اختريت م�ش���اركتها كمحا�رضة رئي�سة
يف امل�ؤمت���ر ال���ذي انطلقت �أول���ى �أعماله يف
الأول من �أغ�سط�س اجلاري.
وق���دم املحا��ض�رة نائب رئي����س جامعة
البحري���ن للربام���ج الأكادميية والدرا�س���ات
العليا� ،أ�س���تاذ الفيزياء التطبيقية يف كلية
العل���وم يف اجلامعة وهيب النا�رص ،وهو بحث
م�ش�ت�رك مع الأ�س���تاذ امل�س���اعد يف املباين
امل�ستدامة و�إدارة املن�ش�آت بكلية الهند�سة
نا�رص النا�رص.
وا�س���تعر�ض البحث الت�س���ارع الكبري يف
ا�س���تخدام الطاقة ال�شم�سية يف دول جمل�س
التعاون اخلليج���ي ،حيث مت حتديد نحو 20
م�ؤ�رشا بني رئي�س وثانوي يف هذا ال�صدد.
ويف الي���وم الت���ايل� ،ش���اركت جامع���ة
البحري���ن مبحا��ض�رة عن النمذجة الريا�ض���ية
لت�أثري احلرارة يف منو الطحالب لال�س���تخدام
يف الوق���ود البيولوجي ،وهي من �إعداد زاكر

•وهيب النا�رص قدم حما�رضة يف امل�ؤمتر

ح�س�ي�ن ،الأ�ستاذ امل�س���اعد بق�سم الهند�سة
الكيميائي���ة بكلي���ة الهند�س���ة ،وباحث�ي�ن
�آخرين .كما �ش���اركت الأ�س���تاذة امل�س���اعدة
يف الطاقة املتجددة بق�س���م الفيزياء بكلية
العلوم حن���ان البوفال�س���ة ،يف �إحدى الور�ش
امل�ص���احبة للم�ؤمتر كمتحدثة وباحثة ،حيث
كانت م�ش���اركتها ح���ول ال�ش���بكة الأوروبية

اخلليجية للطاقة النظيفة.
ي�ش���ار �إل���ى �أن الطاق���ة املتج���ددة،
وحتدي���دا الطاقة ال�شم�س���ية ،ت�ش���هد �إقباال
عاملي���ا كبريا ،وبل���غ الإنفاق التج���اري على
هذه الطاقة املتج���ددة  280مليار دوالر يف
الع���ام  2017بزيادة  % 2.2عن العام الذي
�سبقه.
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محاكم

�إعداد :عبا�س �إبراهيم

املحكمة تخفف عقوبة �سجنه �إلى �سنة واحدة

خليجي يجلب “جراخيات” لإخفائها عن �شقيقه

ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية الثانية
(ب�ص���فتها اال�س���تئنافية) بتخفي���ف عقوب���ة
احلب�س ال�ص���ادرة على م�س���ت�أنف خليجي من
�س���نتني واالكتفاء بحب�س���ه ملدة �سنة واحدة
والغرامة من  100دينار �إلى  50دينارا فقط؛
نظ���را لإدانته بجلب كمية م���ن “اجلراخيات”
ع�ب�ر منفذ ج��س�ر امللك فهد حم���اوال تهريبها
للمملكة ،مدعيا بعد القب����ض عليه �أنها ملك
ل�ش���قيقه الأ�صغر ،و�أنه ن�س���يها من ال�سيارة،
و�أمرت بوقف تنفيذ العقوبة ملدة � 3سنوات
تبد�أ من تاريخ �صدور احلكم.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د �أحال���ت
امل�س���ت�أنف للمحاكم���ة بعدم���ا �أ�س���ندت �إليه
�أن���ه بتاريخ � 4أغ�س���ط�س  ،2014ح���از و�أحرز
املفرقع���ات يف غ�ي�ر الأح���وال املرخ�ص بها
قانونا.
وتتمث���ل تفا�ص���يل �ض���بط املعار����ض
اخلليجي �أنه �أثناء مروره عرب منفذ ج�رس امللك
فه���د �س����أله �ض���ابط اجلم���ارك عم���ا �إذا كان
بحوزته ممنوعات م���ن عدمه ،ف�أنكر �أن يكون
بحوزته �ش���يء خمالف� ،إال �أن ال�ضابط عرث يف
�س���يارته �أثناء حماولته الدخول للمملكة على
طرد يحتوي على ع���دد كبري من املفرقعات
“اجلراخيات” كانوا خمب�أين يف الإطار اخللفي
االحتياطي .وبتدقيق عملي���ة التفتي�ش على
�سيارة املُعارِ�ض تبني احتوا�ؤها على  3طرود
�أخ���رى بعد متريرها عرب جهاز الأ�ش���عة ،كانوا
خمب�أين يف �أ�سفل �سماعات ال�سيارة الداخلية

وحتت املقعد اخللفي لقائد املركبة.
وب�س����ؤال املمعار�ض �أثناء التحقيق معه
مبعرف���ة النياب���ة العام���ة �أق���ر بحيازت���ه تلك
“اجلراخيات”� ،إال �أنه برر وجودها يف ال�سيارة
زاعما �أنه كان قد �أخفاها قبل مدة عن �شقيقه
الأ�ص���غر حتى ال يقرتب منها ،ولكنه ن�سيهم
يف ال�س���يارة ومل يزله���م منها ،م�ؤك���دا �أنه مل
يق�صد تهريبها ململكة البحرين.
ف�أحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحاكمة �أمام

�أول درج���ة ،والتي ق�ض���ت مبعاقبته باحلب�س
مل���دة � 3أ�ش���هر ،و�أمرت بتغرمي���ه مبلغ 200
دينار ،و�أمرت مب�صادرة امل�ضبوطات.
فل���م ترت�ض النيابة العام���ة بهذا احلكم،
وطعن���ت عليه باال�س���تئناف ،فق�ض���ت ذات
املحكم���ة يف وق���ت �س���ابق بتعدي���ل احلك���م
وت�ش���ديده للحب����س ملدة �س���نتني و�أيدت ما
عدا ذلك.
وه���و م���ا مل يقب���ل ب���ه امل���دان ،فتقدم

مبعار�ض���ة ا�س���تئنافية عل���ى ه���ذا احلك���م،
فحكمت املحكمة مرة �أخرى بقبول معار�ضته
اال�ستئنافية �ش���كال ،ويف املو�ضوع برف�ضها،
�إال �أنه ب�ش�أن العقوبتني ارت�أت تعديل عقوبة
احلب����س مل���دة �س���نة واح���دة فق���ط ،و�أمرت
بتغرمي���ه مبلغ  50دينارا و�أيدت ما عدا ذلك،
كما �أم���رت بفي الوق���ت ذاته بوق���ف تنفيذ
العقوب���ة ملدة � 3س���نوات من تاريخ �ص���دور
احلكم.

املحكمة رف�ضت الإفراج عن املتهمة

حمامية “املنقبة املتحر�شة” تطلب ح�ضور عامل املغ�سلة
�أم���رت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى
با�س���تدعاء الآ�س���يوي املجن���ي علي���ه بواقع���ة
التحر����ش ،والت���ي حتاك���م عل���ى �إثره���ا امر�أة
عربية اجلن�س���ية التهامها بالتحر�ش اجلن�س���ي
وحتري����ض عام���ل مغ�س���لة مالب����س �آ�س���يوي
اجلن�س���ية على ارتكاب الدع���ارة؛ لتتمكن من
�رسق���ة الأموال الت���ي كانت بحوزت���ه ،والتي مل
تتجاوز  8دنانري فقط.
وقررت �إرجاء النظر يف الق�ضية حتى جل�سة
يوم � 12سبتمرب املقبل ،حلني ح�ضور املجني
عليه ال�ش���اهد الوحيد بالق�ض���ية ،كما رف�ضت
جم���ددا طل���ب املتهم���ة بالإف���راج عنه���ا ب�أية
�ضمانة تراها منا�سبة.
وتتمثل تفا�ص���يل الق�ضية يف �أن ت�سجيل
فيدي���و انت��ش�ر يف وق���ت �س���ابق عرب �ش���بكات
و�س���ائل التوا�ص���ل االجتماعي ،تبني من خالله
تعر�ض عامل يف مغ�س���لة مالب����س �إلى التحر�ش
من جانب �سيدة منقبة.
وتق���دم املجن���ي علي���ه الآ�س���يوي العامل

باملغ�س���لة ببالغ �ض���د ال�س���يدة ،فتم القب�ض
عليها ،والتي ات�ض���ح �أنها عربية اجلن�سية ،ومل
مي����ض على تواجدها وعائلته���ا يف البالد �أكرث
م���ن � 7أ�ش���هر ،وهو ع���دد �أبنائها نف�س���ه ،وقد
اعتادت الت�سول يف الطرقات ،وابنها الر�ضيع
يقبع خلف الق�ضبان برفقتها.
وقرر املجني عليه العامل الآ�س���يوي �أثناء
التحقيق معه� ،أنه تفاج�أ �أثناء عمله باملغ�س���لة
بدخ���ول �س���يدة منقب���ة للمحل ،والت���ي طلبت
منه �رشب القليل من املاء ،فا�س���تجاب لطلبها
و�أعطاها امل���اء ،بعد ذلك طلب���ت منه الدخول
�إل���ى دورة املياه ،ف�أ�ش���ار �إليها بع���دم توافر
دورة مياه يف املحل ال�صغري ،ويف تلك اللحظة
تفاج�أ بها تقرتب منه وتدخل �إلى منطقة عمله
و�أل�صقت ج�سمها به واحت�ضنته وبد�أت بتلم�س
مناط���ق ح�سا�س���ة يف ج�س���ده ،م�ؤكدا �أنه �ش���عر
بيدها ت�صل �إلى حمفظة نقوده املو�ضوعة يف
جيب البنطال اخللفي.
و�أثن���اء ذل���ك عر�ض���ت عليه نف�س���ها مرة

�أخ���رى لفع���ل الفاح�ش���ة مقاب���ل امل���ال ،حتى
ال ينتبه لو�ص���ول يده���ا �إلى حمفظ���ة نقوده،
والتي متكنت بالنهاية من �رسقتها منه ،م�ؤكدا
احتواءها على مبل���غ  8دنانري فقط ،فتجمد يف
موقعه ال يعرف ماذا ي�صنع معه خ�صو�صا و�أنها
ذات بنية �أ�ضخم منه ،وعندما خرجت من املحل
�أبلغ كفيله مبا�رشة بتعر�ض���ه لل�رسقة واالعتداء
من جانب ال�س���يدة املنقبة ،والذي بدوره �أبلغ
مركز ال�رشطة بالواقعة.
وبالقب�ض عل���ى البالغة من العمر  32عاما
فقط يف واقعة �رسقة ،متت مواجهتها بارتكابها
هذه اجلرمية �أي�ض���ا� ،إال �أنه���ا �أنكرت ارتكابها
لها ،بالرغم من ثبوت الواقعة بت�صوير فيديو
لكامريات املراقبة.
فتم ا�ستدعاء العامل املجني عليه للتعرف
عل���ى املتهمة� ،إال �أن���ه ما �إن �أ�ش���ار �إليها حتى
انهال���ت عليه بال�رضب بوا�س���طة حذائها الذي
ترتديه وال�سب وال�شتم ،منكرة ادعاءه عليها.
ولفتت املتهمة �إلى �أنها ح�رضت �إلى البالد

قبل نحو � 7أ�ش���هر برفقة عائلتها املكونة من
زوجها و� 7أبناء� ،أ�ص���غرهم ر�ضيع ويقبع خلف
الق�ض���بان معها يف التوقيف ب�س���بب �أفعالها،
خ�صو�ص���ا �أنها كانت تخرج �أحيانا للت�سول� ،إال
�أنه مت القب�ض عليها يف واقعة �رسقة.
ف�أحالته���ا النيابة العام���ة للمحاكمة بعدما
�أ�س���ندت �إليها تهمة �أنه���ا يف  2يوليو ،2018
�أوال :اعتدت على عر�ض املجني عليه الآ�سيوي
دون ر�ض���اه ب�أن قامت باحت�ض���انه وحت�س����س
ج�س���ده ،ثاني���ا� :رسقت امل���ال املنقول املبني
ب���الأوراق واململ���وك للمجن���ي علي���ه ،ثالث���ا:
حر�ضت املجني عليه على ارتكاب الدعارة.
و�أثن���اء نظر املحكمة للق�ض���ية تبني ورود
خطاب �إليها من وكيلة املتهمة ،ب�أية �ض���مانة
تراه���ا املحكم���ة ،كونها والدة ل�س���بعة �أطفال
و�أ�ص���غرهم ر�ض���يع موقوف معه���ا يف احلب�س،
و�أن���ه ال يوجد م���ن يتكفل ب�أبنائه���ا بعد خروج
والده���م للعمل ،حيث ال �أح���د يتولى رعايتهم
بتلك الفرتة.

احلب�س �سنة بدال من �سنتني

تخفيف عقوبة � 3آ�سيويني يعملون امل�ساج “عراة”
ق�ض���ت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة
الثاني���ة (ب�ص���فتها اال�س���تئنافية) يف طعون
 3م�س���ت�أنفني من جن�س���ية �آ�س���يوية ،مدانني
با�س���تغالل حم���ل لعم���ل امل�س���اج رج���ايل يف
ارت���كاب الفاح�ش���ة مع الذكور كما ميار�س���ون
عملي���ة امل�س���اج وهم ع���راة اجل�س���د ،بتعديل
العقوب���ة املق�ض���ي به���ا عل���ى كل منه���م� ،إذ
حكمت بحب�س كل منهم ملدة �سنة واحدة فقط
بدال من �سنتني.
فيما �أيدت �أي�ض���ا معاقبة �أحدهم واملقيم
يف الب�ل�اد بطريقة غري م�رشوع���ة باحلب�س ملدة
� 10أيام �إ�ض���افة للعقوبة ال�سابقة ،كما �أيدت
الأم���ر ب�إبعاده���م جميع���ا ب�ص���فة نهائي���ة عن
البالد عقب تنفيذ العقوبة املق�ضي بها على
كل منه���م ،والأمر ب�إغالق املحل امل�ش���ار �إليه
وم�صادرة ما ي�ضبط فيه من �أمتعة و�أثاث.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د وجه���ت
للم�س���ت�أنفني الثالث���ة تهمتني� ،أنه���م �أداروا
حمال للفجور ،و�أنهم اعتمدوا يف حياتهم ب�صفة
كلية على ما يك�سبونه من ممار�سة الفجور.
كما �أ�سندت للم�س���ت�أنف الثالث تهمة �أنه
�أقام يف البالد ب�صورة غري م�رشوعة� ،إذ مل يجدد

رخ�ص���ة الإقام���ة القانوني���ة املمنوح���ة له من
الإدارة العامة للجن�س���ية واجلوازات والإقامة،
والتي ت�ؤهله للإقامة يف مملكة البحرين.
ويتبني من �أوراق الق�ض���ية �أن تفا�ص���يل
�ض���بط املدان�ي�ن الثالث���ة تتمث���ل يف ورود
ب�ل�اغ ب�ش����أن عمال �أح���د حمالت عمل امل�س���اج
الرج���ايل ب����إدارة املح���ل لعم���ل امل�س���اج عن
طريق ا�ستقبال الزبائن والقيام ب�أعمال خملة
للراغبني من زبائن املحل ،وذلك مقابل مبلغ
مايل �إ�ض���افة �إلى �س���عر خدمة امل�س���اج الذي
يقومون به بج�سد عارٍ.
ومبداهم���ة عم���ال املح���ل تب�ي�ن �أنه���م
اعتمدوا يف ك�سبهم على ما يح�صلون عليه من
ممار�س���ة الفجور؛ كونه م�صدرا لرزقهم ،وقد
كرروا ذلك العم���ل املخل مع عدد من الزبائن
املختلف�ي�ن وبع�ض���هم غري ممي���ز ويف �أوقات
خمتلف���ة .ومتك���ن �أف���راد ال�رشطة م���ن العثور
بحوزتهم على مبل���غ مقداره  41دينارا و500
فل�س ح�صيلة تلك الأعمال املخلة.
وبالتحقق من �ص�ل�احية �إقام���ة كل منهم
تبني �أن امل�س���ت�أنف الثال���ث �إقامته يف مملكة
البحرين غري �سارية املفعول.
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كل عام و�أنت لنا
يا �سيدي عيد
“العيد �ش���وفكم” به���ذه اجلملة بد�أ
�ص���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن
�س���لمان �آل خليف���ة حديث���ه معنا �ص���باح
هذا اليوم يف جمل�س���ه العامر ،وكان ردي
ل�س���موه �أن عيدن���ا نح���ن م���ن �س���بق عيد
النا�س بر�ؤيت���ه ،ف�أكمل حديثه الأبوي لنا
“�أنا ي�سعدين �شوفكم وللقائكم ا�شتاق”.
ب���ل نح���ن ي���ا طوي���ل العمر م���ن لك
ي�ش���تاق ولر�ؤيتك يرتق���ب مثلما يرتقب
النا����س ه�ل�ال العي���د ،ونحن يا �ص���احب
ال�سمو من ملجل�سك ي�شتاق مثلما ي�شتاق
ال���كل للعي���د ،جمل�س���ك جمل����س فيه من
الهيب���ة والطاقة ال ي�ش���عر به���ا �إال زواره،
نخرج منه بطاقة �إيجابية و�س���عادة ال �أجد
لها يف حرويف و�صف� ،أنت ال�سند الذي به
ن�س���تمد قوتنا ،و�أنت اجل���اه ورا�س املال
ال���ذي ال ن�س���اوم به ،اجللو�س مع �س���موك
ول���و كان دقائ���ق يعادل عم���را ،فال نريد
�أن يغم����ض لنا جف���ن حت���ى ال ننحرم من
ر�ؤيتك ،وال �أن ي�ش���غل �سمعنا �شيء؛ حتى
ال يتبادر �إلى �أ�سماعنا �سوى كلماتك التي
بها تت�س���طر جمال تخل���د للتاريخ وتدر�س
للأجي���ال� ،أن���ت ي���ا طويل العمر مدر�س���ة
�أحمد رب���ي �أنه جعلني م���ن روادها ،و�أنت
الوالد القائد املر�شد والنا�صح والداعم.
تك���رر �ش���كرك لن���ا يف كل جمل����س،
وترح���ب ترحي���ب الأب لأبنائ���ه ،ونح���ن
من يج���ب �أن ي�ش���كر ويرحب لأب���واب لنا
فتحته���ا ،وملجل����س احتوان���ا ،ت�س����أل عن
�أحوالنا وت�س���تف�رس عما ينق�صنا ،بل وفوق
ه���ذا كل���ه �أنت متاب���ع لكل ف���رد وتعرف
اجل���واب قبل �أن نب���ادر بالإجابة ،كم نحن
�ش���عب حمظوظ بحكوم���ة ت�س���مع لتلبي،
وقلب كبري ي�ستمع لل�صغري قبل الكبري،
فخ���ورة ب�أنن���ي بحريني���ة �أردده���ا كثريا
و�س����أظل �أرددها ،فنحن يف بلد اهلل يدمي
�أمن���ه و�أمان���ه الع���امل كله يح�س���دنا عليه،
الوط���ن ال يعو����ض وال يه���دى ،الوط���ن
ي�صان ويفدى ،يا �سيدي تعجز حرويف عن
�ش���كرك لكل كلمه ثناء قلته���ا يل ،فهي
حمفورة يف القلب قب���ل الورق� ،أطال اهلل
عم���رك ،و�أم���د اهلل لنا يف �س���نينك وجعلنا
حتت ر�أيتك ،فبظلك يبقى �ش�أننا عال.
كل عام و�أنت لنا يا �سيدي عيد ،كل
عام ونحن لك �سمعا وطاعة.
ابنتك:
�إميان بنت حممد املناعي

 344رخ�صة حتويالت مرورية
لدوائر اخلدمات العامة
املنام���ة  -وزارة اال�ش���غال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العم���راين� :رصح مدير �إدارة تخطيط
وت�ص���ميم الطرق بوزارة الأ�ش���غال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العم���راين كاظ���م عبداللطي���ف �أن
ال���وزارة تق���وم ب�إ�ص���دار رخ����ص
للتحويالت املرورية ت�ش���مل �أعمال
الط���رق ،ال��ص�رف ال�ص���حي� ،أعم���ال
الكهرب���اء وامل���اء بالإ�ض���افة �إل���ى
اخلدمات الأخرى وذلك بالتن�س���يق
م���ع االدارة العام���ة للم���رور حي���ث
تلق���ت الوزارة خالل الن�ص���ف الأول
من العام احلايل نحو  1215رخ�ص���ة
جلمي���ع دوائ���ر اخلدم���ات العام���ة
وم�ش���اريع البني���ة التحتي���ة ،ومت
املوافقة على  844رخ�صة ،يف حني
مت �إجناز نحو  334رخ�صة �إلى الآن.
و�ش���ملت هذه اخلدمات مراجعة
ت�ص���اميم التحوي�ل�ات وو�ض���ع
ال�ض���وابط الفني���ة الت���ي ت�ض���من
ان�س���يابية و�سالمة احلركة املرورية
�أثناء تنفيذ خمتلف م�ش���اريع البنية
التحتية ،وذل���ك بالإ�رشاف والتعاون
مع الإدارة العامة للمرور.
و�أ�ض���اف مدي���ر �إدارة تخطي���ط
وت�ص���ميم الطرق �إن ال���وزارة تقوم
بتنظيم احلركة املرورية يف مناطق
العم���ل الت���ي ت�ش���هدها اململك���ة
ب�ش���كل يوم���ي وم�س���تمر م���ن خالل
�أعم���ال الإن�ش���اء وال�ص���يانة التابعة
للدوائر اخلدماتية ك�إدارة م�ش���اريع
و�ص���يانة الطرق وم�ش���اريع ال�رصف
ال�ص���حي وم�ش���اريع هيئ���ة �ش����ؤون
الكهرباء واملاء وغريها.

�إيران تبحث عن حل لبيع النفط
طه���ران  -روي�ت�رز :ق���ال نائب الرئي����س الإيراين
�أم����س �إن احلكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وحتويل
�إيراداته بعد �أن ان�سحبت الواليات املتحدة من االتفاق
الن���ووي املربم م���ع طهران وفر�ض���ت عقوبات جديدة
على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيني .وقال �إ�سحاق
جهاجنريي يف ت�رصيحات بثته���ا وكالة �أنباء اجلمهورية
الإ�سالمية الر�سمية :يحدونا الأمل يف �أن ت�ستطيع الدول
الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى �إذا مل ت�س���تطع،
فنحن نبح���ث عن حلول لبيع نفطن���ا وحتويل �إيراداته.
ودخلت �إيران يف حالة من التخبط بعد فر�ض العقوبات
اجلديدة ،حيث ان�سحبت الع�رشات من ال�رشكات وتوقفت
بع�ض الدول عن ا�سترياد النفط منها.

السنة العاشرة  -العدد 3597
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العمالت الرقمية تخ�رس  83مليار دوالر
دبي  -العربية.نت :رغم ارتفاع معظم العمالت الرقمية يف تعامالت �أول من
�أم�س خا�ص���ة “بيتكوين” الأكرث �شهرة ،ف�إن القيمة ال�سوقية للعمالت امل�شفرة
�س���جلت خ�س���ائر بلغت نحو  83.19ملي���ار دوالر خالل  21يوما� ،إذ و�ص���لت �أول
م���ن �أم�س �إلى نحو  214ملي���ار دوالر ،يف حني كانت  297.19مليار يف  28يوليو
املا�ض���ي ،الأمر الذي يهدد م�س���تقبل العم�ل�ات الرقمية الذي و�ص���فه كثريون
باملجهول.
وخ��س�رت العملة الرقمية الأ�ش���هر (بيتكوي���ن) نحو  28.93ملي���ار دوالر من
قيمتها ال�س���وقية يف الفرتة نف�س���ها ،حي���ث بلغت �أم����س  111.78مليار دوالر،
مقارنة بـ  140.71مليار دوالر يف  28يوليو.

اقتصاد

business@albiladpress.com

الطلب يرتفع على ال�صومايل وال�سوداين ...والعربي الأغلى

�سعر الأ�ضحية يحوم حول الـ 75دينارا ...والكميات متوافرة
علياء الغيث

تراوحت �أ�سعار الأ�ضاحي يف ال�سوق املحلية
بني  60و 120دينارا ،فيما ا�س���تقر الطلب مع
توافر العر�ض وتنوعه.
وحامت �أ�س���عار امل�س���تورد ال�صومايل وهو
من الأنواع املرغوبة والأكرث وفرة ،والذي يلقى
طلبا �أكرث من غريه ،حول  60و 75دينار ،وتزن
الذبيحة من هذا النوع بني  15و 25كيلوغراما.
�أم���ا الأغنام ال�س���ودانية في�ص���ل �س���عر الر�أ�س
الواحد �إل���ى  90دين���ارا ،والنعيم���ي (العربي)
 120دينارا ،فيما يبلغ العجل  530دينارا.
وتوقع �أ�ص���حاب م���زارع وجت���ار جتزئة �أن
ترتفع �أ�س���عار الأ�ض���احي م���ع �أول �أي���ام العيد
املبارك متا�ش���يا مع ازدياد الطلب ي�ضاف �إلى
ذلك قيام امل�س���الخ ب�أخذ  5دنانري مقابل كلفة
الذبح لكل ر�أ�س.
وكان���ت �إدارة ال�ث�روة احليواني���ة يف وزارة
البلديات قد �أعلنت الثالثاء املا�ضي عن توافر
� 35ألف ر�أ�س من املا�ش���ية يف ال�سوق املحلية

ا�ستعدادا لعيد الأ�ض���حى املبارك ،م�شرية �إلى
و�ص���ول  18115ر�أ�س���ا ً من الأغن���ام و 718من
الأبقار.
و�صاحب مزرعة موا�شي �سعر الأ�ضحية بني
 60و 65دينارا بح�سب وزنها ونوعها ،ي�ستثنى
م���ن ذلك �أ�س���عار الأغن���ام العربي���ة (النعيمي)
الذي قد ي�ص���ل �إلى  150دينارا ،خ�صو�صا �إذا
زاد وزنه عن  20كيلوغراما.
و�أو�ض���ح �أن بع بع����ض الزبائن يف�ض���لون
اللحوم العربية على الرغم من ارتفاع �أ�سعارها،
خ�صو�ص���ا امل�س���توردة من الأردن ،حيث تكون
ذات جودة عالية ب�سبب طبيعة املراعي هناك.
و�أك���د �أن كلف���ة الذب���ح بامل�س���الخ تبلغ 5
دنانري� ،إال �أن بع�ضها يتقا�ضى دينارين �رشيطة
�أن يكون احلجز مبكرا.
م���ن جهته ،اعت�ب�ر تاجر �آخر يدعى ح�س�ي�ن
الأغن���ام ال�ص���ومالية وال�س���ودانية الأكرث طلبا
بال�سوق )...( ،جودتها جيدة و�أوزانها و�أ�سعارها
منا�سبة للنا�س.
و�أك���د �أن لدي���ه العدي���د م���ن الطلب���ات

التي ت�س���تمر حت���ى ثالث �أيام العي���د املبارك.
وب�ي�ن �أنه يق���دم خدم���ة �إ�ض���افية غ�ي�ر الذبح
والتقطي���ع ،ب�أن يتكف���ل بتوزي���ع اللحوم على
قوائم امل�س���تفيدين ،وهي خدمة عادة تقدمها
اجلمعيات اخلريية وبع�ض اجلهات العامة.
و�أك���دت ع���دد م���ن اجلمعي���ات اخلريي���ة
والإ�س�ل�امية �أنه���ا توفر نظ���ام ال�س���هم الواحد

ب�س���عر دينارين ملن ال ي�ستطيع �رشاء الأ�ضحية؛
لتقلي���ل العبء على غري القادري���ن ماديا ً ،كما
�أف���ادت جمعي���ات �أخ���رى ب�أنها توف���ر الذبائح
�س���نويا ً بطل���ب من الراغب�ي�ن بذبح الأ�ض���احي
بدافع الثقة.
ويقول �سعد اهلل حممدي من جمعية الرتبية
الإ�س�ل�امية �إن اجلمعية توفر الأ�ض���احي ب�أ�سعار

ال�س���وق ،كما �أنها متتلك م�سلخا مرخ�صا ي�ؤدي
مهمة الذبح ،م�ؤكدا �رضورة الت�أكد من توافقها
م���ع تعالي���م ال�رشيع���ة الإ�س�ل�امية ،ف�ض�ل�ا ع���ن
�سالمتها و�صالحيتها للأكل بعد عملية الذبح.
و�أو�ض���ح �أن اجلمعية توفر خدم���ة التوزيع
عل���ى الفق���راء لل�ش���خ�ص الراغ���ب م���ن تقدمي
الأ�ض���حية ،عن طريق �س���يارات مربدة وجمهزة
لنقل اللحوم.
وقال �إن اجلمعية توفر نوعني من الأ�ضاحي
امل�ستوردة ب�سعر  65دينارا والنعيمي الوطني
 150دينارا ،م�ؤكدا ثباتها كما العام املا�ضي،
حي���ث مل ترف���ع اجلمعية الأ�س���عار ك���ون عملها
ين�صب يف �أعمال اخلري وم�ساعدة النا�س ولي�س
التجارة.
م���ن جهت���ه� ،أكد جعف���ر مهدي م���ن جمعية
الهمل���ة اخلريي���ة �أن اجلمعية وفرت الأ�ض���احي
ب�س���عر  50دينارا للأ�ضحية التي يرتاوح وزنها
بني  16و 20كيلوغراما ،مبينا �أنه من م�س���تورد
من ال�ص���ومال وال�سودان ،وهما نوعان يحظيان
بطلب �أعلى بال�سوق البحرينية.

“ال�������������زراع�������������ة” حت������������� ّذر م��������ن �أم����������اك����������ن ال��������ذب��������ح ال����ع���������ش����وائ����ي����ة
املنام���ة – وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين :ح���ذرت
وكال���ة الزراعة وال�ث�روة البحري���ة املواطنني
واملقيم�ي�ن م���ن التعامل م���ع �أماك���ن الذبح
الع�ش���وائية ،خ�صو�ص���ا ً م���ع اق�ت�راب عي���د
الأ�ض���حى املب���ارك الذي يتزاي���د فيه الطلب
عل���ى الذبائح ،حفاظا ً على �ص���حتهم و�ص���حة
الآخرين.
وقال���ت يف بي���انٍ له���ا �إن �أماك���ن الذب���ح
الع�ش���وائية ت�شكل خطورة كبرية على ال�صحة
العامة ،ف�ضالً عن الآثار ال�سلبية على البيئة.

و�أ�ش���ارت �إلى �أن �إدارة الرقابة وال�ص���حة
احليوانية قد �أكملت ا�س���تعداداتها ملو�س���م
الأ�ض���احي ،حي���ث يعم���ل املحج���ر البيط���ري
عل���ى مدار � 24س���اعة وبكامل طاقت���ه لتلبية
احتياج���ات جت���ار املوا�ش���ي وامل�س���تهلكني
واملرب�ي�ن خ�ل�ال ه���ذه الف�ت�رة ،منوه���ة �إلى
�أنه���ا �س���تقوم مبراقبة امل�س���الخ املرخ�ص���ة
للت�أك���د من توفري كافة املتطلبات ال�ص���حية
والنظافة ،ف�ض�ل� ًا عن الرقاب���ة البيطرية على
امل�سالخ املرخ�صة عرب �أطباء بيطريني.
ودع���ت جمي���ع امل�س���تهلكني الختي���ار

بنك اخلري يطلب حتويل بع�ض �أعماله لـ“اخلري كابيتال دبي”
املحرر االقت�صادي

�أعل���ن م�رصف البحري���ن املركزي عن ت�س���لمه
طلبً���ا مقدمًا م���ن بنك اخلري يطل���ب فيه املوافقة
عل���ى حتوي���ل ج���زء م���ن �أعمال���ه �إلى �رشك���ة اخلري
كابيت���ال دب���ي املح���دودة .و�أو�ض���ح “املركزي”
�أن الأعمال التي �س���يتم حتويله���ا �إلى �رشكة اخلري
كابيت���ال دب���ي املح���دودة ه���ي :حتوي���ل �إدارة
ال�صندوق اال�ستثماري ،وحتويل ن�شاط خدمة �إدارة
اال�س���تثمارات وذلك لال�س���تثمارات (�رشكة �ساحل
الف�ي�روز لال�س���تثمار ،تينتوري���ا �إنرتنا�ش���يونال،
و�رشكة “تاج م���ول”) .ودعا “املرك���زي” من لديه
�أي اعرتا����ض م���ن �أ�ص���حاب ال�ش����أن بخ�ص���و�ص
الطل���ب املذك���ور �أن يتق���دم باعرتا�ض���ه اخلطي
�إل���ى مدي���ر �إدارة مراقب���ة امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة
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�أ�ش���هر من الن�رش باجلريدة الر�سمية (� 16أغ�سط�س
اجل���اري) .وتعت�ب�ر �رشك���ة اخل�ي�ر كابيت���ال دب���ي
املحدودة �رشكة ا�س���تثمارية مرخ�ص���ة من �س���لطة
دبي للخدمات املالي���ة وتقدم اخلدمات املتعلقة
بتقدمي امل�شورة والرتتيب املتوافقة مع ال�رشيعة
الإ�س�ل�امي .وتعترب اخل�ي�ر كابيتال دب���ي مملوكة
بالكامل ل�رشكة اخلري كابيتال ال�سعودية املرخ�صة
من هيئة �سوق املال باململكة العربية ال�سعودية
منذ العام  .2009ويعد بنك اخلري امل�ساهم الأكرب
ل�رشكة اخلري كابيتال ال�سعودية امل�ؤ�س�س يف العام
 2004ومق���ره الرئي�س يف البحرين .يذكر �أن بنك
اخلري �أكمل العديد من ال�ص���فقات واال�ستثمارات
منذ �إن�ش���ائه ،والتي ت�ش���مل ت�أ�س���ي�س �رشكة ت�آزر،
�رشك���ة تكاف���ل املحلي���ة واال�س���تحواذ عل���ى �رشكة
البحرين املالية.

�ألبا :توظيف �آخر دفعة خلط ال�صهر ال�ساد�س
ع�س���كر � -ألبا� :أفاد نائ���ب الرئي�س التنفيذي
ل�رشك���ة �أملني���وم البحري���ن (�ألبا) عل���ي البقايل �أن
“م�رشوع خط ال�صهر ال�س���اد�س (التو�سعة) ي�سري
على ق���دم و�س���اق ،خ�صو�ص���ا ً بع���د االنته���اء من
توظيف �آخر دفع���ة من املوظفني اجلدد يف يونيو
املا�ضي”.
وكان���ت ال�رشك���ة التي �ست�ص���بح قريب���ا ً �أكرب
م�ص���هر للأملني���وم ذي موقع واح���د يف العامل ،قد
ا�ست�ض���افت وفداً عايل امل�ستوى من �رشكة جرنال
�إلكرتيك (ج���ي �إي) للطاقة يف قاع���ة الدانة داخل
حرم ال�رشكة.
وتر�أ����س الوفد املدي���ر والرئي����س التنفيذي
لأنظم���ة طاقة الغاز ب�رشكة جي �إي ت�ش���اك نوجنت،
كما �ض���م الوفد كال من الرئي����س التنفيذي لفرع
جي �إي يف تركيا كان���ان �أوزوي ،واملدير والرئي�س
التنفيذي مل�ش���اريع �أنظمة طاق���ة الغاز ب�رشكة جي
للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

�إي يف ال�رشق الأو�س���ط حممد علي ،وكذلك الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة جاما القاب�ضة �إفرن �أونفر.
وكان يف ا�س���تقبالهم كل من نائ���ب الرئي�س
التنفي���ذي ل�رشك���ة �ألب���ا عل���ي البق���ايل ،والرئي�س
التنفيذي ل�ش����ؤون الت�س���ويق خال���د عبداللطيف،
والرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون الطاقة �أمني �سلطان،
وكذلك الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية وليد
التميمي� ،إلى جانب عدد من امل�س�ؤولني بال�رشكة.
بدوره ،قال املدير والرئي�س التنفيذي ل�رشكة
جي �إي ت�ش���اك نوجنت “جتمعنا ب�رشك���ة البا عالقة
عمل قوية وطويلة الأمد ،والتي �أثمرت عن حتقيق
�إجن���از عاملي عرب تطبي���ق �أح���دث التقنيات التي
متتلكها �رشكة ج���ي �إي للطاقة من خالل التوربني
من الفئة  ،Hالذي يعترب �أكرب التوربينات الغازية
و�أكرثه���ا كفاءة ح���ول العامل ،وذل���ك لأول مرة يف
تاريخ املنطقة ويف �صناعة الأملنيوم خ�صو�صا”.

الأ�ض���حية ال�س���ليمة ظاهري���ا ً والت���ي تنطبق
عليها موا�صفات الأ�ضحية ،الأمر الذي ت�أخذه
الإدارة بع�ي�ن االعتب���ار حفاظ���ا ً على �س�ل�امة
و�صحة اجلميع.
و�أو�ض���حت �أن �إدارة الرقاب���ة وال�ص���حة
احليواني���ة حتر�ص عل���ى �أن تتقيد امل�س���الخ
املعتم���دة باملوا�ص���فات واملعاي�ي�ر وتوفري
الف���رق البيطري���ة املتخ�ص�ص���ة لإج���راء
االختب���ارات والفحو����ص للت�أك���د من �س�ل�امة
اللحوم املذبوحة ومطابقتها لأف�ضل املعايري
ال�صحية.

•�أماكن الذبح الع�شوائية ت�شكل خطورة كبرية على ال�صحة العامة

(�أر�شيفية)

بدعوى من “الإ�سكان” ...انتخاب الأع�ضاء بالتزكية

ت�أ�سي�س احتاد املالك لدانات الرفاع وال�سيف

املنامة  -الإ�سكان :دعا بنك الإ�سكان
مالك الوح���دات العقارية �ض���من م�رشوعي
“دانات الرف���اع” و”دانات ال�س���يف” �إلى
عقد اجتماعي اجلمعية الت�أ�سي�س���ية الحتاد
املالك لكل م�رشوع على حده.
و�أو�ضح املعنيون بالبنك للمالك خالل
االجتماع�ي�ن املنعقدين يف بنك الإ�س���كان
م�س����ؤوليات امل�ل�اك وواجباته���م وكيفية
ت�أ�سي�س االحتاد والتزامات �أع�ضائه ،ف�ضالً
عن دور جمل�س �إدارته وم�س����ؤوليات مدير
�إدارت���ه وفق���ا لل�ص�ل�احيات املمنوح���ة له
مبوج���ب القانون رقم ( )27ل�س���نة 2017
ال�صادر ب�ش�أن تنظيم القطاع العقاري.
و�أ�س���فر اجتماع���ا اجلمعيت�ي�ن
العموميتني عن تعيني � 5أع�ضاء لع�ضوية
جمل����س �إدارة كل م��ش�روع بالتزكي���ة ،علما ً
ب�أن م�رشوع “دانات ال�س���يف” يت�ش���كل من
احتادين منف�ص���لني نظرا ً حلج���م امل�رشوع
الع���ام ،ولتطوي���ر امل��ش�روع عل���ى هيئ���ة

جممعني �سكنيني.
كما جتدر الإ�ش���ادة مب�ل�اك امل�رشوعني
م���ن احل�ض���ور مل���ا �أب���دوه م���ن ايجابي���ة
وح����س بامل�س����ؤولية ،وحر����ص ملمو����س
عل���ى ت�أ�س���ي�س االحت���اد ومبا��ش�رة مهام���ه
و�صالحياته ،مبا يعك�س وعيهم وثقافتهم
مبدى �أهمية هذا االحتاد ودوره يف �ض���مان
ح�س���ن االنتفاع بالأجزاء امل�شرتكة ومناطق
املنفع���ة ،ت�أكيدا ً لل���دور املتنامي لالحتاد
وم���ا يكفله من حتقيق للحي���اة املريحة يف
ربوع امل�رشوع.
وي�أت���ي �إن�ش���اء احت���اد امل�ل�اك عم�ل� ًا
ب�أح���كام امل���ادة رق���م ( )62م���ن القانون
والتي حددت �رشوط �إن�شاءه ونفاذ ع�ضوية
�أع�ضاءه وماهيه تكوينه والأحكام املتعلقة
به مبا يكفل حماية حقوق مالكه.
يذك���ر �أن الحت���اد امل�ل�اك �شخ�ص���ية
اعتبارية م�س���تقلة عن �شخ�ص���ية �أع�ض���ائه
وميثله �أمام اجلهات املعنية مدير �إدارته،

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ويهدف االحتاد خلدمة ال�ص���الح العام من
خ�ل�ال �إدارة وت�ش���غيل و�ص���يانة و�إ�ص�ل�اح
االج���زاء امل�ش�ت�ركة للم�رشوع حفاظ���ا ً على
�سالمته ،وكذلك ي�سعى �إلى تدعيم الروابط
االيجابية وثقافة التعاي�ش امل�شرتك فيما
بني املالك.
وكان بن���ك الإ�س���كان �ش���يد م��ش�روع
“دانات الرفاع” والكائن يف الرفاع ال�شمايل
على م�ساحة بناء �إجمالية تبلغ  23.816مرت
مربع تت�شكل من  3مبانٍ بارتفاع  6طوابق
تت�ض���من � 84ش���قة وحمل�ي�ن جتاري�ي�ن،
وم�رشوع “دانات ال�سيف” مبجمعيه الكائن
يف منطق���ة كرباب���اد ،حيث يح���وي املجمع
الأول منه على  3مبانٍ مب�ساحة بناء �إجمالية
 13378.29م�ت�ر مربع بارتف���اع  4طوابق
تت�ض���من � 52ش���قة� ،أما املجمع الثاين من
امل��ش�روع يحوي  7مب���انٍ مب�س���احة �إجمالية
تبلغ  3086.8مرت مربع يت�ضمن � 112شقة
�إ�ضافة �إلى  7حمالت جتارية.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد

business@albiladpress.com

بزيادة  ...% 20وارتفاع نتائج  5من �أ�صل  7م�صارف
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“البور�صة” ترتفع طفيفا بدعم من البنوك

علي الفردان

قف���زت �أرب���اح البن���وك التجاري���ة املدرجة
يف بور�ص���ة البحرين بن�س���بة  % 20يف الن�صف
الأول م���ن العام اجلاري مع حت�س���ن ربحية عدد
من امل�ص���ارف التجارية الرئي�سية وحتول �أحد
البنوك �إلى الربحية.
و�أظه���رت بيان���ات جمعته���ا “الب�ل�اد” �أن
الأرب���اح املجمع���ة لقط���اع البن���وك التجارية يف
بور�ص���ة البحري���ن بلغت  225.4ملي���ون دينار
يف الن�ص���ف الأول من  2018مقارنة مع 187.7
مليون دينار يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وارتفع���ت �أرب���اح  5بنوك جتاري���ة مدرجة
يف بور�ص���ة البحري���ن يف حني انخف�ض���ت �أرباح
م�رصفني� ،إذ �أدت النتائج �إلى حت�س���ن كبري يف
ربحية ال�رشكات.
وت�صدر البنك الأهلي املتحد قائمة البنوك
التجاري���ة الأك�ث�ر ربحية بني البن���وك املدرجة
يف البحري���ن� ،إذ �إن البن���ك حاف���ظ عل���ى م���دى
�سنوات على �صدارة ال�رشكات من حيث القيمة
ال�سوقية.
وبلغت �أرباح البنك الأهلي املتحد 134.7
مليون دينار بحريني يف الن�ص���ف الأول مقارنة
م���ع  117.4مليون دينار يف الف�ت�رة ذاتها من
العام املا�ض���ي بزيادة قدره���ا � ،% 15إذ دفع
التح�س���ن الكبري يف ربحية البنك الأرباح املجمع
للقطاع بالنمو يف الفرتة املذكورة.
وي�أتي النم���و الكبري يف الربحي���ة مع �إعالن
ع���زم البن���ك الدخول يف مفاو�ض���ات اندماج مع
بيت التموي���ل الكويتي والذي �س���يخلق كيانا
م�رصفيا �إ�سالميا عمالقا باملنطقة.
وجاء يف الثانية من حيث حجم الربحية ،بنك
البحري���ن الوطني ،الذي يعد م���ن �أقدم البنوك
الوطنية العاملة يف اململكة� ،إذ ارتفعت ربحية
البنك بن�س���بة  % 16لتبل���غ  36.8مليون دينار
يف الن�ص���ف الأول من الع���ام  2018مقارنة مع
 31.7ملي���ون دينار يف الفرتة ذاتها من العام
ال�سابق.
وا�س���تطاع بنك البحرين والكويت �أن يرفع
�أرباحه هو الآخر مبقدار  % 8لتبلغ  34.8مليون

دينار يف الن�صف الأول مقارنة مع  31.7مليون
دينار يف الفرتة ذاتها من .2017
وبنك البحرين الإ�س�ل�امي الذي ميتلك فيه
بن���ك البحرين الوطني ح�ص���ة كبرية ،ا�س���تطاع
هو الآخ���ر �أن يزيد �أرباحه مبق���دار  ،% 7وذلك
من  3.1مليون دينار يف الن�ص���ف الأول من من
الع���ام املا�ض���ي� ،إل���ى  3.34ملي���ون دينار يف
الأ�شهر ال�ستة الأخرية من العام.
وفيم���ا يتعل���ق التح���ول من اخل�س���ارة �إلى
الربح ،ا�س���تطاع بنك الإثمار �إن يخرج من نطاق
اخل�سائر التي �سجلها العام املا�ضي يف الن�صف
الأول والبالغ���ة  9.2ملي���ون دين���ار �إلى نطاق
الأرباح مبقدار  4.8مليون دينار يف العام.
ومل تك���ن ال�ص���ورة وردية متام���ا ً يف جميع
البن���وك� ،إذ تراج���ع ربحي���ة امل��ص�رف اخلليجي
التج���اري مبقدار � ،% 54إذ تراجعت �أرباحه من

 3مالي�ي�ن دينار حققها يف الن�ص���ف الأول من
العام  ،2017لتبلغ  1.4مليون دينار للعام.
كم���ا �ش���هدت نتائ���ج م��ص�رف ال�س�ل�ام –
البحرين انخفا�ض���ا طفيف���ا يف الربحية مبقدار
 % 0.61لتبل���غ  9.47مليون دينار مقارنة يف
الن�صف الأول من العام  2018مقارنة مع 9.53
مليون دينار يف العام املا�ضي.
يذك���ر �أن موج���ودات البن���وك التجاري���ة
العامل���ة يف اململكة منت يف الن�ص���ف الأول من
ه���ذا العام لتبلغ  85.3ملي���ار دينار مع ارتفاع
كب�ي�ر يف �أن�ش���طة الإقرا�ض يف ال�س���وق املحلية
�سواء لل�رشكات �أو الأفراد.
وتتج���ه البن���وك التجارية يف البالد ب�ش���كل
متزايد من اخلروج من اال�س���تثمارات والرتكيز
على الأن�شطة الرئي�س���ة لها خ�صو�صا يف جمال
التمويل والت�سهيالت امل�رصفية.

املنام���ة  -البور�ص���ة� :أقف���ل “م�ؤ�رش
البحري���ن الع���ام” �أم����س عن���د م�س���توى
 1,347.98مرتفع���ا  0.51نقطة مقارنة
ب�إقفال اخلمي�س املا�ضي ،يف حني �أقفل
“م�ؤ�رش البحرين الإ�س�ل�امي” عند م�ستوى
 964.78بانخفا����ض وق���دره  5.6نقطة
مقارنة ب�إقفاله ال�سابق.
وت���داول امل�س���تثمرون �أم����س 2.01
ملي���ون �س���هم ،بقيم���ة �إجمالي���ة بلغ���ت
� 339.23أل���ف دين���ار ،مت تنفيذه���ا من
خ�ل�ال � 36ص���فقة ،مركزي���ن تعامالتهم
على �أ�س���هم قطاع البنوك التجارية التي
بلغت قيمة �أ�س���همه املتداولة 145.92
�ألف دينار �أي ما ن�سبته  % 43من القيمة
الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 850.7
�أل���ف �س���هم ،مت تنفيذها م���ن خالل 10
�صفقات.
وجاء البنك الأهلي املتحد يف املركز
الأول م���ن حيث قيمة �أ�س���همه املتداولة

بواقع � 106.05ألف دينار �أي ما ن�س���بته
 % 31.26م���ن �إجم���ايل قيم���ة الأ�س���هم
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا � 420أل���ف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 3صفقات.
�أما املركز الثاين فكان ملجموعة جي
�إف ات�ش املالية بقيمة قدرها � 56.6ألف
دينار �أي ما ن�سبته  % 16.68من �إجمايل
قيمة الأ�س���هم املتداولة وبكمية قدرها
� 400.35أل���ف �س���هم ،مت تنفيذه���ا من
خالل �صفقتني.
ث���م ج���اءت �رشك���ة نا�س بنح���و 39.6
�ألف دين���ار �أي ما ن�س���بته  % 11.67من
�إجمايل قيمة الأ�س���هم املتداولة وبكمية
قدرها � 400ألف �س���هم ،مت تنفيذها من
خالل � 3صفقات .ومت �أم�س تداول �أ�سهم
�� 10ش�ركات ،وارتفع���ت �أ�س���عار �أ�س���هم
�رشكتني ،يف حني انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم
� 3رشكات ،وحافظت بقية ال�رشكات على
�أ�سعار �إقفاالتها ال�سابقة.

الكلفة والأ�سعار ومدة اال�ستثمار

�أيهما �أكرث ربحية ...م�شاريع النفط ال�صخري �أم املياه العميقة؟
النق���دي احلر �س���نويًا بحلول ع���ام  2020من
عمليات املنبع ،ويقول رئي�س وحدة التنقيب
والإنت���اج “�أن���دي ب���راون”� :إنه لأم���ر رائع �أن
يكون لدين���ا �أعمال يف املحفظتني ،ورغم �أننا
نعمل على تنمية �أعمالنا يف النفط ال�ص���خري،
ف����إن املي���اه العميق���ة تتمتع بق���در �أكرب من
الإمكانيات لتحقيق تدفق نقدي هائل.

الريا����ض � -أرقام :مثلما �ش���هدت �أعمال
النفط ال�صخري يف الواليات املتحدة زخمًا يف
الآونة الأخرية ،فمن املرحج �أن ت�شهد عمليات
انتعا�ش���ا هي
ً
التنقي���ب يف املي���اه العميق���ة
الأخ���رى� ،إذ تقول �رشكة “رويال دات�ش �ش���ل”
�إن الن�شاط البحري �أ�صبح الآن �أكرث قدرة على
مناف�س���ة نظريه ال�ص���خري على الرب ،بح�س���ب
تقرير ملوقع “�أويل براي�س”.
وكان م���ن املعتق���د من���ذ انهيار �أ�س���عار
النف���ط العام � ،2014أن العمليات ال�ص���خرية
ق�ص�ي�رة الدورة �ستكت�س���ب ميزة تناف�س���ية
�س���عرية ،مبا يخف�ض ب�ش���كل كب�ي�ر املخاطر
الت���ي تواجه ال�رشكات من خالل حتقيق الأرباح
يف غ�ضون �أ�شهر قليلة �أو حتى �أ�سابيع.
وبعك����س ذل���ك متامًا ،يتطل���ب احلفر يف
املي���اه العميقة نفقات �ض���خمة للغاية ،على
�أن يحقق عائداته على مدى �س���نوات �أو حتى
عق���ود ،ما يجعل���ه مكانًا غري مرغ���وب فيه ،يف
ظل بيئة “�أ�س���عار منخف�ضة لوقت �أطول” �أو
يف ع���امل يقرتب م���ن بل���وغ ذروة الطلب على
النفط.

مسارات الكبار ال تتقابل

فرق هائل في الكلفة
لكن “�ش���ل” كان له���ا ر�أي �آخ���ر� ،إذ قال
رئي����س �أعم���ال التنقي���ب يف ال�رشك���ة “�أن���دي
ب���راون” لـ”فاينان�ش���يال تامي���ز” �إن �أرب���اح
الأعمال البحرية باتت �أف�ض���ل ،و�إن العمليات
الأكرث �إثارة يف الوق���ت الراهن هي تلك التي
جتري يف املياه العميقة.
و�أعطت “�ش���ل” الأولوية مل�شاريع بحرية
يف الربازيل وخليج املك�س���يك وبحر ال�شمال،
ويرج���ع ال�س���بب وراء اجن���ذاب ال�رشك���ة لهذا
املجال �إلى انخفا�ض كلفة امل�شاريع اجلديدة
ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية.
وت���رى ال�رشكة �أن الأعم���ال البحرية ميكن
�أن تناف�س غريها بق���وة ورمبا حتقق عائدات
�أعل���ى ب�س���بب خف����ض التكاليف الأ�سا�س���ية،
وبح�س���ب “ب���راون” ف����إن �أ�س���عار التعادل يف

م�رشوع���ات املي���اه العميق���ة حتوم ح���ول 30
دوالرًا للربميل.
وهذا امل�س���توى جدير باملقارنة مع كثري
م���ن م�رشوعات النف���ط ال�ص���خري الربية ،ويف
الواق���ع يتفوق على بع�ض���ها ،فعلى �س���بيل
املث���ال يف منطق���ة جن���وب و�س���ط �أوكالهوما
النفطية ،يحوم �سعر التعادل حول  65دوالرًا
للربمي���ل ،وفقًا لبيانات “بلومربج نيو �إنرجي
فاينان�س”.
وحت���ى بع����ض املناطق الأكرث تناف�س���ية
يف �ص���ناعة النفط ال�ص���خري هي �أكرث تكلفة

بكث�ي�ر� ،إذ ي�ت�راوح �س���عر التع���ادل يف حق���ل
“�إيج���ل ف���ورد” ب�ي�ن  48دوالرًا و 61دوالرًا
للربميل ،ويف “باكيني” ب�ي�ن  53دوالرًا �إلى
 56دوالرًا ،ويف “ديالوير” ي�سجل  57دوالرًا،
وحت���ى يف “بري���ان ميدالن���د” ي�ص���ل �إلى 37
دوالرًا.

آفاق مبشرة
ووفقًا لـ”ري�س���تاد �إنرج���ي” كانت هناك
موافقات ا�س���تثمارية ل���ـ 45م�رشوعً ا يف املياه

العميق���ة هذا العام ،وهو م���ا يفوق جمموع ما
�ش���هده الع���ام  2016كام�ًل�ااً  ،وي�ض���عها على
الطريق لتجاوز امل�س���توى امل�سجل يف 2017
بن�سبة .% 50
ويف الع���ام املقب���ل وال���ذي يلي���ه ،ميكن
�أن ترى هذه امل�ش���اريع املزيد من الن�ش���اط،
حيث ت�شري تقديرات “وود ماكينزي” �إلى �أن
�صناعة النفط �س���تنفق نحو  300مليار دوالر
بني عامي  2019و.2020
وته���دف “�ش���ل” �إل���ى توليد م���ا بني 6
ملي���ارات �إل���ى  7مليارات دوالر م���ن التدفق

ولي�س���ت كل ��ش�ركات النف���ط الك�ب�رى
تقتفي �أثر “�شل” ،وتتبع �أغلبها نهجًا خمتلطً ا
نوعً ���ا ما ،فمثلاً  ،ا�ش�ت�رت “بي بي” الأ�ص���ول
ال�ص���خرية لـ”ب���ي �إت�ش بي بيليت���ون” مقابل
�أكرث من  10مليارات دوالر ،مما يجعلها منتجًا
رئي�سً ���ا يف احلو�ض الربمي ،وم���ع ذلك �أعطت
ال�رشك���ة الربيطانية ال�ض���وء الأخ�رض لعدد من
م�ش���اريع املياه العميقة مب���ا يف ذلك املرحلة
الثانية من “ماد دوج .”2
وكما تتبع “�إك�س���ون موبي���ل” هذا النهج
امل���زدوج االجتاه ،حي���ث �أنفقت �أك�ث�ر من 6
مليارات دوالر يف �أوائل عام  2017لتو�س���يع
تواجده���ا يف احلو����ض الربم���ي ،لك���ن ال�رشكة
ت���ويل الآن اهتمامً���ا بتطوي���ر اكت�ش���افاتها
البحرية يف غيانا.
وبينم���ا تعه���دت “كونوك���و فيليب����س”
باالبتع���اد ع���ن �أعم���ال التنقي���ب يف املي���اه
العميقة خ�ل�ال انهيار �أ�س���عار النفط ،وعدت
بالرتكي���ز ب�ش���كل كب�ي�ر عل���ى العملي���ات يف
املناطق ال�صخرية.
وبعبارة �أخرى ،ال يوجد نهج تتوافق عليه
جميع ال��ش�ركات يف الوقت احل���ايل الذي تنمو
فيه الأعمال ال�ص���خرية ب�رسع���ة ،ويف ظل بقاء
الطل���ب عل���ى املدى الطويل مو�ض���ع �ش���ك،
لكن رغم اختالف امل�س���ارات ،مل تعد عمليات
التنقي���ب يف املي���اه العميق���ة تلع���ب دورًا
هام�شيًا.

القيد105212 :التاريخ15/8/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )4949لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فيتنالس للتجارة ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
السادة اصحاب شركة شركة فيتنالس للتجارة ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد
رقم  ،105212طالبني تغيير االسم التجاري من شركة فيتنالس للتجارة ذ.م.م،
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التاريخ 2018/8/16:
اعالن رقم ()CR2018-120599
تنازل أو بيع  -عن احملل التجاري

التاريخ 2018/8/19:
اعالن رقم ()CR2018-121156
تنازل أو بيع  -عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن ادناه :زينب احمد خليل زاير علي دشتي بطلب حتويل
احملل التجاري التالي الى السيد  /يوسف محمد يوسف اخلاجه
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز
اعتراضه

تقدم إلينا املعلن ادناه :علي ضيف حسني صالح حسني بطلب حتويل
احملل التجاري التالي الى السيد  /محمد ضيف حسني صالح حسني
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز
اعتراضه

قيد رقم

االسم التجاري

قيد رقم

االسم التجاري

94906-1

بنات حواء للخياطة

110998-1

ميال البحرين للتدريب والعالقات العامة

التاريخ 2018/8/13:
اعالن رقم ()CR2018-118749
تنازل أو بيع  -عن احملل التجاري

تقدم إلينا املعلن ادناه :فاطمة محمد املنوخ بطلب حتويل احملل
التجاري التالي الى السيد  /اسماء محمد عواد محيميد املنوخ
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز
اعتراضه
قيد رقم

االسم التجاري

95626-1

قصر أكاسيا للمقاوالت

القيد - 54714 :التاريخ15/8/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )117662لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلي شركة الشخص الواحد
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
هناء عبداحلسني حسن االسكافي نيابة عن املالك لـ لؤلؤة الصحراء للشقق
املفروشة (مؤسسة فردية) واملسجلة مبوجب القيد رقم  54714يطلب حتويل
املؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد ،برأسمال وقدره  1000دينار
لتصبج مملوكة من السيد جميل يوسف احمد الغناه.

فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

19/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -121013
تسجيل اسم جتاري
تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :بهية عبدالوهاب كاظم ناصر
االسم التجاري احلالي :بانكوشيز ملقاوالت التنظيفات
االسم التجاري املطلوب :اميجوس لإلنشاء
األنشاطة التجارية املطلوبة:أنشطة التشييد املتخصصة األخرى
تشييد املباني
إكمال املباني وتشطيبها ،ؤأعمال الديكور
قيد رقم
93666-01

محل
43

بناية
49

شارع/طريق/ممر
2701

مجمع
327

شركة االستشارات املالية اإلسالمية ش.م.ب (مقفلة)
إعالن بالتوقف الكامل عن تقدمي كل اخلدمات
(املادة  50من قانون املصرف املركزي)
عمالً بنص املادة ( )50من قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية الصادر
بالقانون رقم ( )64لسنة  ،2006تعلن شركة االستشارات املالية واإلسالمية ش.م.ب
(مقفلة) عن تقدمي طلب ملصرف البحرين املركزي بغرض اعالن عزمها التوقف عن مزاولة
النشاط االستشاري وكل اخلدمات املالية املرخص لها من قبل مصرف البحرين املركزي
وفقاً للسجل التجاري رقم  1-42850الصادر بتاريخ  20أبريل 1999م .يرجى احلصول على
تفاصيل تلك األعمال املتعلقة بالطلب املذكور من السيد عبداحلق القفصي ،العضو
املندب ،شركة االستشارت املالية اإلسالمية ش.م.ب (مقفلة) على العنوان التالي:
الطابق األول ـ عمارة حلمدة  ،1ضاحية السيف ،مملكة البحرين ،هاتف.)+973(17587175 :
على من لديه إعتراض من أصحاب الشأن على التوقف عن مزاولة النشاط املعني أن
يتقدم بإعتراضه إلى مصرف البحرين املركزي (مدير ادراة مراقبة املؤسسات املالية)
خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا اإلعالن على ص.ب - 27:املنامة  -مملكة البحرين أو فاكس
.)+973(17531636 :
التريخ 9:ذو احلجة 1439هـ
املوافق 20:أغسطس 2018م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -119151
تسجيل اسم جتاري
تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به
ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :محمد علي عبداهلل محمد العسبول
االسم التجاري احلالي :احلياة للمساحات اخلضراء
االسم التجاري اجلديد :بهاي بهاي االتصاالت
قيد رقم76248-01 :

مسار املستقبل للعقارات
 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

هاتف39993932 - 33277337 :
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م�رص حتيل راهبني للجنائية
بتهمة قتل رئي�س دير
اإلسكندرية ـ رويترز:

قالت م�ص���ادر ق�ض���ائية وو�سائل
�إع�ل�ام ر�س���مية �إن النياب���ة العام���ة يف
حمافظ���ة الإ�س���كندرية يف �ش���مال م�رص
قررت �أم�س الأحد �إحالة راهبني� ،أحدهما
ج���رد من الرهبنة م�ؤخ���را� ،إلى املحاكمة
اجلنائي���ة بتهمة قت���ل رئي�س دي���ر �أبو
مقار يف �أواخر ال�شهر املا�ضي يف ق�ضية
هزت املجتمع القبطي يف م�رص.
و�أ�ض���افت امل�ص���ادر �أن نياب���ة
الإ�س���كندرية �أحال���ت وائل �س���عد ،وهو
راهب معزول كان يعرف كن�س���يا با�سم
�أ�ش���عياء املق���اري والراه���ب رمي���ون
ر�سمي من�ص���ور املعروف كن�سيا با�سم
فلتا�ؤ�س املقاري �إل���ى حمكمة جنايات
مدين���ة دمنه���ور مبحافظ���ة البح�ي�رة
املجاورة بتهمة القتل العمد مع �س���بق
الإ�رصار والرت�صد.
ويقع دير �أبو مقار يف منطقة وادي
النط���رون مبحافظة البحرية ،ويبعد نحو
 110كيلومرتات �شمال غربي القاهرة.

بوتني يدعو �أوروبا �إلى
�إعادة �إعمار �سوريا
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�إيران ترف�ض امل�صادقة على معاهدة مكافحة غ�سيل الأموال
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

�أفادت و�س���ائل �إعالم �إيرانية ب�أن جمل�س �ص���يانة الد�س���تور “�أعلى هيئة رقابية يف البالد” ،رف�ض
عددا من الإجراءات التي تطالب بها “معاهدة مكافحة غ�سيل الأموال” الدولية.
وكان���ت طهران قد تعه���دت لـ “جمموعة العمل امل���ايل الدولية ملكافحة غ�س���يل الأموال ومتويل
الإرهاب” ،باالن�ضمام �إلى هذه املعاهدة؛ من �أجل اخلروج من القائمة ال�سوداء.
وت�أمل �إيران يف رفع ا�سمها من قائمة �سوداء جتعل امل�ستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.
ويف يونيو املا�ضي� ،أعطت جمموعة العمل املايل طهران مهلة حتى �أكتوبر؛ ال�ستكمال الإ�صالحات ،و�إال
�ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف امل�ستثمرين عن البالد املت�رضرة من عودة فر�ض العقوبات الأمريكية
عليها .ويعار�ض املحافظون يف الربملان ت�رشيعا يهدف �إلى التحوّل نحو االلتزام مبعايري جمموعة العمل
املايل ،متذرعني ب�أن ذلك قد يعرقل الدعم املايل الذي تقدمه �إيران حللفاء مثل ميلي�شيات حزب اهلل
اللبناين ،الذي تعتربه الواليات املتحدة منظمة �إرهابية.

جهود �سعودية جبارة يف خدمة �ضيوف الرحمن

�أكرث من مليوين حاج يقفون على �صعيد عرفة اليوم

منى ـ وكاالت:

بد�أت منا�سك احلج يف امل�شاعر املقد�سة� ،أم�س الأحد الثامن من ذي احلجة ،بعد ت�صعيد
حجاج بيت اهلل احل��رام �إىل م�شعر منى لق�ضاء يوم الرتوية ،ا�ستعدادا لل�صعود �إىل م�شعر
عرفات اليوم االثنني يف منا�سك ي�شارك فيها �أكرث من مليوين حاج.

وتقت�صر �أع�م��ال ي��وم ال�تروي��ة ،على ق��دوم احل�ج��اج �إىل منى ،لال�سرتاحة فيها و�أداء
ال�صلوات ق�صرا ،دون جمعها ،وتنظيم قوافل �ضيوف الرحمن ،عرب ع�شرات امل�سارات والطرق
املخ�ص�صة للحجاج فقط ،بعد �أن �أغلقت �سلطات احلج جميع امل�سارات والطرق يف امل�شاعر
ومكة املكرمة لتكون قا�صرة على حجاج البيت احلرام.

برلين ـ دب أ:

دع���ا الرئي�س الرو�س���ي فالدميري
بوتني الأوروبيني �إلى امل�شاركة ماليا
يف �إعادة �إعمار �سوريا لل�سماح ملاليني
الالجئني بالعودة �إلى منازلهم.
وق���ال بوت�ي�ن قبل مباحث���ات مع
امل�ست�ش���ارة �أنغيال م�ي�ركل يف برلني
“يج���ب تعزي���ز البع���د الإن�س���اين يف
الن���زاع ال�س���وري ،و�أق�ص���د م���ن ذلك
قبل كل �ش���يء امل�س���اعدة الإن�س���انية
لل�شعب ال�س���وري ،وم�ساعدة املناطق
الت���ي ميكن �أن يع���ود �إليها الالجئون
املوجودون يف اخلارج”.
ونبه بوتني �إلى �أن �أزمة الالجئني
“ميك���ن �أن ت�ش���كل عبئ���ا هائال على
�أوروبا” ،م�ضيفا “لهذا ال�سبب ينبغي
القيام بكل �شيء ليعود ه�ؤالء النا�س
�إل���ى منازلهم” ،ما يعن���ي عمليا �إعادة
ت�أم�ي�ن اخلدم���ات الأ�سا�س���ية مث���ل
�ش���بكتي املي���اه والكهرب���اء والبن���ى
التحتية الطبية.

فتح �أول معرب حدودي
بني اجلزائر وموريتانيا
الجزائر ـ اف ب:

�أعلنت اجلزائ���ر وموريتانيا �أم�س
الأح���د فت���ح �أول معرب ح���دودي بري
بينهم���ا من���ذ ا�س���تقالل الدولت�ي�ن؛
بهدف زيادة التبادل التجاري وتنقل
الأ�ش���خا�ص وتعزيز التع���اون الأمني
بني البلدين.
وذكرت وكالة الأنب���اء اجلزائرية
�أن املع�ب�ر احل���دودي كل���ف اجلزائر
مليار و 150ملي���ون دينار (نحو 8.5
ماليني ي���ورو) ،مو�ض���حة �أنه “مكون
من  49وح���دة من البناء اجلاهز بينها
 46مكتبا خم�ص�صا للقيام ب�إجراءات
الدخ���ول واخل���روج م���ن اجلزائ���ر
وموريتانيا.
وقال وزي���ر الداخلي���ة اجلزائري
نور الدين بدوي بعد تد�شني املعرب:
“ننتظ���ر الكث�ي�ر م���ن ه���ذا املع�ب�ر
احل���دودي ال�س���يما لبع���ث حركي���ة
اقت�ص���ادية وجتارية جدي���دة؛ خدمة
للطموحات االقت�صادية واالجتماعية
لل�شعبني”.

زلزال جديد يهز جزيرة
لومبوك الإندوني�سية
لومبوك ـ رويترز:

ت���ع���ر����ض���ت ج����زي����رة ل���وم���ب���وك
الإندوني�سية لزلزال �آخ��ر بقوة 7.2
�أم�����س الأح���د وق��ع يف البحر على بعد
 124كيلومرتا من اجلزيرة وعلى عمق
كيلومرت واح��د ،ح�سبما قالت هيئة
امل�سح اجليولوجي الأمريكية.
ومل ي�صدر حتى الآن �أي حتذير من
حدوث �أم���واج مد عاتية (ت�س���ونامي)
من مركز التحذير يف املحيط الهادي.
وكانت الوكالة الوطنية للتخفيف
من الكوارث قال���ت �إن �أكرث من 387
�شخ�صا لقوا حتفهم جراء زلزال عنيف
��ض�رب املنطق���ة نف�س���ها يف وق���ت
�س���ابق من �شهر �أغ�س���ط�س اجلاري،
فيما �أ�ص���بح نحو � 390ألف �شخ�ص
ميثلون نحو  10يف املئة من �سكان
لومبوك ،بال م�أوى.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

•م�شعر منى يو ٌم يق�ضي فيه احلاج يوم الرتوية (وا�س)

وتراف���ق احلج���اج يف امل�ش���اعر املقد�س���ة
�ش���تى اخلدمات الت���ي تقدمها ا�ﻷجه���زة احلكومية
ال�س���عودية املختلف���ة ،بدءا من و�س���ائل االت�ص���ال
احلديثة ،وامل�ست�شفيات املتنقلة ،وخدمات �إطعام
و�سقاية احلاج ،وجميعها خدمات تراعي جميع فئات
احلجاج ،من املر�ضى وكبار ال�سن وا�ﻷطفال ،وذوي
االحتياجات اخلا�ص���ة الذين خ�ص�صت لهم م�سارات
خا�ص���ة يف امل�ش���اعر املقد�س���ة ،و�أكرث من � 13ألف
عربة ،من بينها  700عربة كهربائية.
وبثت وزارة ال�ش����ؤون ا�ﻹ �س�ل�امية بالتعاون مع
االت�ص���االت ال�س���عودية� ،أكرث من  27مليون ر�سالة
ن�صية لتوعية احلجاج و�إر�ش���ادهم �ﻷداء منا�سكهم،
فيما يق���وم “املركز الوطني لقيا����س �أداء ا�ﻷجهزة
العام���ة” ،بقيا�س مدى ر�ض���ا �ض���يوف الرحمن عن
اخلدمات احلكومية املقدمة.
و�أعلن���ت هيئة االت�ص���االت وتقنية املعلومات
عن جاهزية خدمات االت�ص���االت وتقنية املعلومات
خلدمة �ض���يوف الرحم���ن ،وقامت الهيئ���ة بالإ�رشاف
على مقدمي خدمات االت�صاالت يف توفري حوايل 16

�ألف حمطة قاعدية ،و�أكرث من  3000نقطة و�ص���ول
ل�ش���بكة (الواي ف���اي) يف مك���ة املكرم���ة واملدينة
املنورة وامل�ش���اعر املقد�س���ة .و�أطلقت ال�سعودية
ع��ش�رات التطبيق���ات الذكي���ة املخ�ص�ص���ة للحجاج
ال�س���تخدامها على �أجهزتهم الذكية ،لإر�ش���ادهم يف
منا�س���كهم وللإجابة عن �أ�س���ئلتهم ،والتوا�ص���ل مع
اجله���ات املعني���ة .ويف اخلدمات ال�ص���حية� ،أعلنت
الهيئة العامة للإح�ص���اء ال�س���عودية� ،أن عدد القوى
العاملة يف تقدمي اخلدمات ال�ص���حيَّة والإ�س���عافية
ل�ضيوف الرحمن هذا املو�سم بلغ �أكرث من 32.579
ف���ردًا منه���م  9.216ام���ر�أة م���ن من�س���وبي وزارة
ال�ص���حة وهيئة الهالل الأحمر ال�س���عودي ومن�سوبي
الهيئ���ة العام���ة للغذاء وال���دواء ،ف�ض�ًل�اً عن القوى
العاملة التي تقدِّم اخلدمات ال�ص���حية من من�سوبي
القطاعات الأمنية والع�س���كرية .م���ن جهتها� ،أعلنت
هيئ���ة تطوير مكة وامل�ش���اعر املقد�س���ة عن تهيئة
قطار امل�شاعر حلجِّ هذا العام لنقل �أكرث من مليوين
ح���اج عرب �أكرث من �ألف رحلة خالل � 7أيام ،وجتهيز 9
حمطات موزعة على عرفات ومنى ومزدلفة.

�شكوى �ضد قطر ملنعها مواطنيها من احلج
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

رفع����ت منظم����ات حقوقي����ة �ش����كوى
جدي����دة �إلى جمل�س حقوق الإن�س����ان التابع
للأمم املتح����دة بحق ال�س����لطات القطرية؛
احتجاج����ا عل����ى انته����اك الدوح����ة للمعايري
الإن�س����انية مبنعه����ا مواطنيه����ا م����ن �أداء
فري�ضة احلج.
وطالبت الهيئات احلقوقية ال�سلطات
القطري����ة بع����دم التدخل يف حري����ة العبادة
للمواطنني واملقيمني ،داعية الدوحة �إلى
قبول و�ضع د�س����تور يف البالد يحمي حرية
التعبري واملعتقد والدين.
ويهدف التحرك احلقوقي �إلى الت�أكيد
على االحتجاج ال�ش����ديد ،ورف�ض االنتهاك
امل�س����تمر م����ن جان����ب احلكوم����ة القطرية

حلري����ة العبادة ،ومن����ع مواطنيها م����ن �أداء
فر�ضة احلج.
وو�ص����فت ال�ش����كوى ق����رار قط����ر ب����ـ
“االنتهاك ال�صارخ حلقوق الإن�سان وحرية
التعبري وحرية العبادة”.
وحملت ال�ش����كوى توقيع����ات منظمات
دولية كاملنظمة العربية حلقوق الإن�س����ان
يف بريطانيا و�أوروب����ا ،واملنظمة الإفريقية
لل��ت�راث وحق����وق الإن�س����ان ،والرابط����ة
اخلليجية للحقوق واحلريات.
وعل����ى الرغ����م م����ن كل املنا�ش����دات
واملطالبات للدوحة ،ف�إن �أعداد املواطنني
القطري��ي�ن الذي����ن متنعه����م ال�س����لطات
القطري����ة من �أداء مو�س����م احل����ج يف ازدياد
كبري منذ يونيو املا�ضي ،مما ي�ؤكد حقيقة
قمع احلكومة القطرية ملواطنيها.

لقاء �أذرع �إيران ...ت�أكيد لدعم حزب اهلل احلوثيني
عواصم ـ وكاالت:

التق���ى زعيم ميلي�ش���يات ح���زب اهلل اللبنانية
ح�س���ن ن�رص اهلل� ،أم����س الأحد ،وفدا ير�أ�س���ه الناطق
با�سم جماعة احلوثي ،ذراع �إيران يف اليمن.
ونقل���ت وكالة �أ�سو�ش���يتد بر�س عن ميلي�ش���يا
“ح���زب اهلل” �أن ن��ص�ر اهلل التق���ى الناط���ق با�س���م
احلوثي�ي�ن حممد عبد ال�س�ل�ام ،لبح���ث �آخر تطورات

احلرب يف اليمن.
وعلقت ال�س���فارة اليمنية يف الواليات املتحدة
على هذا اللقاء بالقول�“ :إن زيارة احلوثيني الأخرية
لزعيم حزب اهلل هي دلي���ل �آخر على الدور املزعزع
لال�ستقرار حلزب اهلل يف اليمن ودعمه للحوثيني”.
و�أ�ضافت ال�سفارة ،يف تغريدة� ،أن هذه الزيارة
ت�أتي “قبل �أ�س���بوعني فقط م���ن اجلولة املقبلة من

حمادث���ات ال�س�ل�ام الت���ي ترعاها الأم���م املتحدة يف
جنيف”.
ويف تعليق���ه على لق���اء �أذرع �إي���ران ،قال وزير
الدولة الإماراتي لل�ش����ؤون اخلارجي���ة �أنور قرقا�ش
�إن �أزم���ة اليمن وحربها من الأولوي���ات التي ترتبط
جوهريا مب�س���تقبل �أمن اخلليج العربي وا�ستقراره،
ولي�س���ت باملو�ض���وع الثان���وي .و�أك���د �أن “لبنان ال

ميكن �أن يكون حمطة لوج�ستية �أو �سيا�سية للحوثي
وجتاهل التعامل مع املو�ضوع �سيفاقم تداعياته”.
وت�ساءل كيف تت�سق �سيا�سة الن�أي بالنف�س ،والتي
يحتاجه���ا لبن���ان لتوازنه ال�سيا�س���ي واالقت�ص���ادي
وموقع���ه العربي والدويل مع ا�س���تقبال ح�س���ن ن�رص
اهلل لوف���د من املتمردين احلوثيني؟ �س����ؤال نتمنى
من لبنان �أن يتعامل معه.

التحالف الدولي :داعش ال يزال خطيرا ...وسنبقى في العراق
عواصم ـ وكاالت:

قال املتحدث با�س���م التحالف الدويل �ش���ون
رايان� ،أم�س الأحد� ،إن قوات التحالف ،الذي تقوده
الواليات املتحدة� ،ستبقى يف العراق طاملا هناك
حاجة للم�س���اهمة يف �إعادة اال�ستقرار ،يف مرحلة ما
بعد تنظيم داع�ش.
و�أ�ضاف رايان يف م�ؤمتر �صحفي ب�أبوظبي �أن
داع�ش ال يزال خطريا ،م�ؤكدا “�س���نبقى يف العراق
(بدعوة من احلكوم���ة) قدر الإمكان ال�ستئ�ص���ال
التنظي���م” .وتاب���ع “ال ت���زال اجليوب الداع�ش���ية
موجودة ،ل���دى عنا�رص التنظيم بع����ض الإمدادات
املالي���ة والذخائ���ر” .و�أو�ض���ح �أن التحالف يعمل
“من �أجل تطهري �آخر جيب لداع�ش �رشقي الفرات
يف �س���وريا ( )..املعرك���ة مل تنته بعد ،ولذلك نحن
نعزز و�ضعنا يف �رشق الفرات”.

•جنود �أمريكيون يف �أربيل بالعراق

وعن دع���وة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
خلروج القوات الأمريكية من �س���وريا قال“ :يجب
علين���ا �أن ننهي مهمتنا القتالية ،ترامب ي�س���تمع
�إل���ى ا�ست�ش���ارات كب���ار ق���ادة اجلي����ش ،والهدف

الأ�سا�س هو تدمري داع�ش”.
و�أع���رب ع���ن �ش���كره لل�س���عودية والإمارات
لتربعاتهما “ال�س���خية” للتحالف الدويل؛ من �أجل
ب�سط اال�ستقرار يف املنطقة.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

من جان���ب �آخر ،قال متحدث با�س���م املحكمة
االحتادية العليا يف العراق �أم�س الأحد �إن املحكمة
�ص���ادقت على نتائج االنتخابات الربملانية التي
جرت يف  12مايو مما يعني بداية مهلة د�س���تورية
مدته���ا  90يوما �أم���ام الأحزاب الفائزة لت�ش���كيل
حكومة.
وكان الربمل���ان قد �أم���ر يف يونيو ب�إعادة فرز
الأ�ص���وات يدويا ،التي �س���بق فرزه���ا �إلكرتونيا،
وذل���ك بعد �ص���دور تقري���ر حكومي �أف���اد بوجود
انته���اكات وا�س���عة حم���ل مفو�ض���ية االنتخاب���ات
م�س�ؤوليتها.
لكن �إع���ادة فرز الأ�ص���وات مل ت�س���فر �إال عن
تغ�ي�ر طفيف مقارنة بالنتائ���ج الأولية� ،إذ احتفظ
رجل الدين ال�ش���يعي مقتدى ال�ص���در بال�صدارة،
وهو ما يعني �أنه �سيلعب دورا حموريا يف ت�شكيل
احلكومة املقبلة يف البالد.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

opinion@albiladpress.com

اآلراء الواردة في «منطلقات» تعبر عن أصحابها وال تلزم «

سوالف
أسامة الماجد
Osama.almajed

@albiladpress.com

“عي���دي ه���و �ش���وفتكم” ...به���ذه
العبارة ا�س���تقبلنا �س���يدي �ص���احب ال�س���مو
امللك���ي الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة
رئي����س ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه
يف جمل�س���ه العامر ي���وم �أم�س ،حي���ث التقى
�س���موه �أبناء �ش���عبه من كل الأطياف وتبادل
معه���م الأحادي���ث وال�س����ؤال ع���ن �أحواله���م
واحتياجاته���م ،ف�س���موه �أي���ده اهلل دائم���ا
عل���ى مقربة من �أبناء ال�ش���عب ويتعرف على
ق�ض���اياهم ع���ن ق���رب ويذهب �إل���ى القرى
واملدن ،وه���ذه هي املبادئ الأ�ص���يلة التي
يتحلى بها حكامنا “�آل خليفة” الكرام.

»

منطلقات

15

مجلس سيدي سمو رئيس الوزراء...
روعة قدسية وأبعاد ال تنتهي من الوطنية

يق���ول �س���موه �أي���ده اهلل ع���ن جمل����س والده
املغفور له �سمو ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة
“طبيعت���ي �أح���ب �أن �أرى النا����س و�أختلط معهم،
ف�أبوابن���ا مفتوح���ة ،وكان الوال���د رحم���ه اهلل عنده
 4جمال����س يف الي���وم ،وي�أتي���ه الرج���ال من املدن
والق���رى وكل م���كان ..تعودنا على حمب���ة النا�س،
و�أهل البحرين �ش���عورهم �ش���عور الأ��س�رة الواحدة،
فقد انغر�ست فينا هذه العالقة”.
نعم ...ف�س���يدي �س���مو رئي�س ال���وزراء حفظه
اهلل ورعاه وهب حياته لوطنه و�ش���عبه ،وال �ش���يء
عن���د �س���موه �أع���ز من �أبن���اء �ش���عبه ،هذا ال�ش���عب
ال���ذي يتطلع �ش���وقا ولهفة للقاء �س���موه وتقبيل

يدي���ه الكرميتني التي بن���ت هذا الوط���ن العزيز
وجعلت���ه يدور يف فلك الريادة العاملية على جميع
امل�ستويات.
وال ميكن �أن يكون هناك حديث ل�سموه حفظه
اهلل ورعاه دون �أن تكون ال�شقيقة الكربى اململكة
العربية ال�سعودية �أعزها اهلل ون�رصها حا�رضة ،فقد
“�أ�ش���اد �س���موه مبا توايل بذله اململك���ة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني،
وتوفري كل �أ�ش���كال الرعاية ل�ض���يوف الرحمن من
حجاج بيت اهلل احلرام ،ومن �أهمها ت�أدية منا�س���ك
احلج يف �أمن و�أمان وي�رس واطمئنان”.
�أجل ،لل�سعودية دور ريادي ال ميكن و�صفه يف

خدمة الإ�س�ل�ام وحجاج بيت اهلل احلرام ولها ثقلها
ومركزها الديني الذي جعلها بحق قائدة للأمتني
العربية والإ�سالمية واملناهل ال�صافية التي تنهل
منها الب�رشية اخلري وال�سالم والطم�أنينة.
ولأن لل�ص���حافة البحرينية عند �س���موه �أهمية
بالغ���ة مل���ا له���ا من عراق���ة وق���درة عل���ى الت�أثري
والبناء والتنوير ،فقد �أ�شاد �سموه بدور ال�صحافة
الوطني���ة وكت���اب الأعم���دة يف �إب���راز املنج���زات
واملكت�سبات الوطنية.
جمل�س �س���يدي �س���مو رئي�س الوزراء له روعة
قد�س���ية و�أبع���اد ال تنتهي من الوطني���ة والتالحم
بني القائد وال�شعب.

عطا
الشعراوي
Ata2928

@gmail.com

األزمة المالية بين
اإليرانيين واألتراك
ت�شهد العملة الوطنية يف �إيران
انخفا�ض���ا يف قيمته���ا
ً
“التوم���ان”
وانهي���ارًا من���ذ ع���دة �ش���هور ،دون
ظهور بوادر للإنقاذ �أو التح�سن ،بل
على العك�س ،الو�ض���ع يزداد �س���وءًا
وال�شعب يزداد �س���خطً ا ونقمة على
الو�ضع القائم ...اللرية الرتكية هي
الأخرى دخلت �أزم���ة مماثلة ولنف�س
ال�س���بب تقريبا ال���ذي �أدى النهيار
العمل���ة الإيراني���ة وه���و العقوب���ات
الأمريكية �أو ال�سيا�س���ات الأمريكية
جتاه هذين البلدين ،ورغم الت�شابه
يف �أ�س���باب الأزمة� ،إال �أن م�سار و�آثار
املعاجلة اختلف ب�ي�ن تركيا و�إيران
يف در�س مهم ميكن �أن ت�ستفيد منه
الدول يف بناء حائط �صد قوي و�سند
دائم ي�ستحق �أن تكون له �أولوية يف
اهتمامات الدول بدال من البحث عن
حلول م�شكوك يف �صحتها وقدرتها
وا�س���تدامتها لأنها بالنهاية تعتمد
على اخلارج ولي�س ال�شعب.
يف تركي���ا ،جل����أ الرئي����س رجب
طيب �أردوغان مبا�رشة ل�شعبه وكان
وا�ض���حًا يف تو�ص���يف الأزم���ة له���م
“�س���واء اتفقن���ا مع���ه �أو اختلفن���ا”
دون هروب منها ،كما كان وا�ض���حًا
يف طلبات���ه من ال�ش���عب الرتكي يف
كيفية مواجه���ة الأزمة وعبورها ب�أن
يبيع���وا الذه���ب وال���دوالرات التي
ميتلكونه���ا يف الأ�س���واق الرتكي���ة
لتعزي���ز قيم���ة العمل���ة الوطني���ة،
ويب���دو �أن���ه كان هن���اك ق���در كبري
من حتمل امل�س����ؤولية ،حيث اندفع
الأتراك ال�س���تبدال الل�ي�رة الرتكية
بال���دوالرات التي بحوزتهم ،وهو ما
�س���اهم يف حدوث حت�س���ن ن�سبي يف
قيمة العمل���ة ،وذلك عل���ى العك�س
مما حدث من قبل الإيرانيني الذين
حر�ص���وا على التخل�ص م���ن العملة
الوطني���ة وحيازة الذه���ب والدوالر
كبدائل �آمنة ،وهو ما �أدى ال�ستمرار
الأزمة وع���دم وجود ب���وادر للخروج
منها.
يف �إيران مل جت���ر�ؤ القيادة على
خماطبة ال�شعب كما فعل �أردوغان،
لأنها تعلم �أنها م�س�ؤولة ب�سيا�ساتها
و�إعالئه���ا متوي���ل الإره���اب يف كل
مكان عن م�ص���الح ال�شعب الإيراين،
كما تعلم �أن هناك م�س���احة �شا�سعة
بينها وبني ال�ش���عب ب�سبب البط�ش
والقمع املمار�س �ض���د هذا ال�شعب
م���ن قب���ل النظ���ام ،فتح���ول ه���ذا
ال�شعب من �سند يف مواجهة الأزمات
�إلى عامل �ض���غط �إ�ضايف وخطري يف
الأزمة و�ساهم يف ت�شعبها وتعقدها.

ذرائع

الحج المبرور جد ًا
هذا يوم للم�س���لمني عظي���م ،يوم ترتفع
فيه الأكفُّ  ،وت�ش���خ�ص الأب�ص���ار �إلى ال�سماء،
ويعي�ش احلجاج ج ّوا ً م���ن الروحانية ال يدانيه
جوٌّ ،لأنهم غري معنيني بالعيد وترتيباته كما
هو احلال عند غ�ي�ر احلجيج ،فهنيئا ً لهم هذا
اليوم وهذا اجلو.
لك���ن يف كل ع���ام تقريبا ً ،يث���ار احلديث
نف�س���ه ع���ن الذين يع���ودون �إلى احل���جّ عاما
تل���و الآخر ،ويج���ددون حجه���م ،ويوالون حمو
الذن���وب ،ومنه���م �أولئ���ك الذين يتلبّ�س���هم
الو�س���وا�س ب�أنه���م مل ي����ؤدّوا �ش���عرية م���ن
ال�ش���عائر كما يجب� ،أو مل يكونوا كما ورد يف
الكتب الفقهية من �أداء للمنا�سك يف �شكلها
ال�ص���حيح ،فيكرب يف نف�سه القيل والقال ب�أن
حجّت���ه لي�س���ت تامّ ة� ،أو رمبا تك���ون جمروحة،
فيعقد العزم على الذهاب يف ال�سنة التالية،
وهكذا يتكرر الذهاب �إلى احلجّ � ،شوقا ً ،و�أمالً،
وطمع���ا ً ،ورج���اءً ،وخوف���ا ً ،ولي�ش���هدوا منافع
لهم ،وهن���اك منافع �أخرى تع���ود على الذين
يتوّل���ون ترتي���ب حم�ل�ات احلجّ التي ي�ص���ل
�أدناها يف البحرين �إل���ى  1600دينار تقريبا ً،
بينما “احلج ال�سياحي” �أو “حجّ خم�س جنوم”

غسان الشهابي
رمبا ي�صل �إلى �ضعف هذا الرقم و�أكرث.
احلدي���ث الذي ي���دور يف هذا ال�ش����أن من
قب���ل منتقدي تك���رار احلج ،يذه���ب يف اجتاه
��ص�رف املاليني م���ن الأموال يف م���ا ميكن �أن
يك���ون �أك�ث�ر ج���دوى و�إث���راء للمجتم���ع ،ويف
احلقيقة� ،إن هذا النوع من الأحاديث م�ض���ت
علي���ه العقود تل���و العق���ود ،وم���ازال يراوح
مكانه ،ومل ي�س���تطع �إلى اليوم �أن يفتح كوّة
يف م�س�ألة �إعادة النظر والتفكري يف الكثري من
الق�ضايا امل�شابهة.
ح�ص���ة احلجاج م���ن البحرين
فلو ح�س���بنا ّ
فهي  4625فرداً فقط ،فوجودهم من عدمه
لن يغري يف خريطة احلج ب�ش���كل عام يف مكان
يكتظ بحوايل ثالثة ماليني حاج ،فن�سبة حجاج
البحرين �إلى احلجم الكلي للحجاج ال تزيد عن
 ،% 0.154ول���و افرت�ض���نا �أن احلاج الواحد
�سينفق  2000دينار يف رحلته هذه ف�سيكون
�إجمايل ما ي�رصف على هذه الفري�ضة من قبل
حجاجن���ا يف حدود  9.25مالي�ي�ن دينار ،وهذا
املبل���غ – ح�س���ابيا ً – كم���ا يقول في���ه املثل
ال�ش���عبي“ :ال يطع���ن وال ي�س��� ّد ع���ن طعنة”
يف امل�ش���هد العام ،م���ع ثقة كبرية ب����أن عدد

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي
من ال�س���مات الطبيعية للإن�سان �أنه حُمب لفعل
اخلري �س���واء للقريب �أو البعيد ،وهي �صورة �إيجابية
للإن�س���ان واملجتم���ع الذي يعي����ش في���ه ،فالأعمال
التطوعي���ة الت���ي يقوم به���ا الإن�س���ان يف �أي جمتمع
ج���زء ال يتجز�أ م���ن فعل اخل�ي�ر ،لأن العمل التطوعي
ميد الآخرين مبا يحتاج���ون �إليه يف حياتهم ،ويجلب
ال�س���عادة لواهب���ه وامل�س���تفيد منه ،كما �أن���ه جزء ال
يتجز�أ من الأخالق احلميدة و�س���لوك ح�ضاري يُ�ساهم
كثريًا يف حتقيق التكافل االجتماعي ويزيد الروابط
الإن�سانية بني �أفراد املجتمع.
وت�أتي جائزة �س���مو ال�شيخ عي�س���ى بن علي بن

خليف���ة �آل خليف���ة للعم���ل التطوع���ي لتجذي���ر هذه
املمار�س���ة املجتمعي���ة الإيجابي���ة داخ���ل املجتم���ع
البحرين���ي ،وه���ي ر�س���الة �إن�س���انية تنطل���ق ل���كل
املجتمع���ات التي تن���ال كرم هذه اجلائ���زة ،و�إميانًا
من �س���موه بتعزيز هذه املمار�سة يف كل املجتمعات
التي ال �ش���ك يف �أنها �أهم مظاهر ال�سعادة الإن�سانية
والرفاه االجتماعي ،كما �أن هذه اجلائزة ت�أتي ت�أكيدًا
بنف����س طائعة
ٍ
عل���ى حتقيق فع���ل اخلري الإن�س���اين
وراغب���ة فيه ونابع���ة من �إرادة الإن�س���ان الذي تغلب
علي���ه �إرادة اخلري ،وتعد اجلائزة جت�س���يدًا ملا ي�ؤمن
به �س���مو ال�ش���يخ عي�س���ى بن علي �آل خليفة بفائدة

ghassan.shihaby

@gmail.com

امل�س���افرين لل�سياحة يف �أقا�ص���ي الدنيا هم
�أ�ض���عاف هذا الع���دد ،وينفقون �أكرث من هذا
الرقم للفرد الواحد ،فال معنى كبري للرتكيز
املبالغ فيه و”التحجّج” على احلجّ واحلجيج!
�إال �أن احلديث نف�سه تكون له معانٍ �أخرى
�إذا م���ا جاوز اهتم���ام الفرد بنف�س���ه ،وتخطّ اه
�إلى االهتم���ام بغريه ،بحيث ميكن ملن ذهب
�إلى احلجّ قبالً �أن ينوي تخ�ص���ي�ص ما �سيحجّ
به م���ن مال ليعني به مري�ض���ا ً تتوقف حياته
على عملية جراحية� ،أو لتوفري بعثة درا�س���ية
لفقرية حت�ص���ل من خاللها على وظيفة تغيرّ
بها وجه �أ�رستها وتنقذه���ا من الفقر ،وميكن
بهذا املبلغ امل�س���اهمة يف م�ستلزمات م�رشوع
�صغري لأ�رسة تتوقف به عن انتظار الأعطيات
والتربع���ات ،وتقف بكرامة و�س���ط املجتمع،
وميك���ن به���ذا املبلغ ��ش�راء حاجات درا�س���ية
لعدد ممن يحتاجون �إليها لكي ال يكونوا �أقل
من زمالئهم يف التح�ص���يل الدرا�سي ،وال�شك
�أن لدى اجلهات اخلريية قوائم من امل�شاريع
داخل البالد ،وه���ي �أولى� ،أو خارجها ،يف فعل
يرتك �أثره ولو لدى ف���رد واحد طوال حياته،
وقد ينقل �أ�رسة ب�أكملها من حال �إلى حال.
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فالح هادي الجنابي

ماذا يطلبون
من عدو اإلنسانية؟
فاق���د ال�ش���يء ال يعطيه ،ف�ل�ا ميكن
�أب���دا �أن تطل���ب اخلب���ز من جائ���ع وال املاء
م���ن عط�ش���ان وال احلري���ة م���ن ديكتاتور،
فهم ال ميلكون هذا ال�ش���يء ،وهكذا طلب
ال ميك���ن �أن يلبى ،ومن نف����س الزاوية �إن
ح���ث جاويد رحم���ان ،مقرر الأم���م املتحدة
اخلا�ص حلقوق الإن�سان يف �إيران� ،سلطات
طهران لل�س���ماح له بزيارة ر�سمية لالطالع
عل���ى واق���ع حق���وق الإن�س���ان يف البالد يف
ظل التقارير املتوا�ص���لة عن االنتهاكات
الوا�سعة �ض���د النا�ش���طني وال�صحافيني
والأقلي���ات والن�س���اء وقم���ع االحتجاج���ات
ال�س���لمية وقت���ل املتظاهري���ن ،هو طلب
�س���وف يواجه بالرف����ض الكامل ،لأن نظام
امل�ل�ايل يقوم �أ�سا�س���ا على قمع ال�ش���عب
الإيراين وم�صادرة حرياته.
النظ���ام الدين���ي املتط���رف يف �إيران
منذ ت�أ�سي�سه اتبع نهجا يقوم على �أ�سا�س
قمع ال�شعب الإيراين وعدم ال�سماح له ب�أي
نوع من �أنواع احلريات الإن�س���انية املتاحة،
و�أثبت وح�ش���يته وبربريته الق�صوى عندما
�أق���دم مبنتهى الق�س���وة بارت���كاب جرمية
القرن بحق �أكرث من � 30ألفا من ال�س���جناء
ال�سيا�س���يني من �أع�ض���اء و�أن�ص���ار منظمة
جماهدي خلق يف �صيف عام  ،1988وذلك
ملجرد �أنهم يحملون �أفكارا ومبادئ حتررية
وينا�ض���لون �ض���د القم���ع والديكتاتورية،
كم���ا �أن جرائمه الفظيعة الأخرى بحق �أبناء
ال�ش���عب الإيراين ال ميكن عده���ا وح�رصها
يف هذا املجال ال�ض���يق �أبدا ،خ�صو�صا �إذا
ما علمنا �أن �س���جون املاليل باتت ت�ستقبل
�أ�ض���عاف طاقاتها فيما ت�ص���اعدت وتائر
عمليات الإعدام حتى ميكن القول �إن هذا
النظام �صار يف ال�صدارة.
ه���ذا النظ���ام املع���ادي للإن�س���انية
وال���ذي د�أب���ت منظم���ة جماه���دي خل���ق
طوال �أع���وام حكمه القمعي اال�س���تبدادي
على ف�ض���حه وك�ش���ف جرائمه وانتهاكاته
بح���ق ال�ش���عب الإي���راين� ،أثبت���ت الأحداث
والتطورات ب�ص���ورة قاطعة �إ��ص�راره على
التم�س���ك بنهجه املعادي للإن�سانية وعدم
ا�س���تعداده للتخلي عنه مهم���ا كلف الأمر،
ومن امل�س���تحيل �أن يلم����س العامل تغيريا
نوعيا يف ممار�سات وت�رصفات هذا النظام
فيما يتعلق بالق�ضايا املرتبطة باملبادئ
واحلقوق الإن�س���انية وب�ش���كل خا�ص فيما
يتعل���ق بامل���ر�أة الت���ي مت ا�ض���طهادها
وقمعه���ا �أك�ث�ر من �أي���ة �رشيح���ة �أخرى من
املجتمع الإيراين.
املث�ي�ر لل�س���خرية واال�س���تهزاء� ،أن
�أو�ض���اع حقوق الإن�سان يف �إيران تدهورت
ب�ص���ورة ملفت���ة للنظ���ر خالل حقب���ة املال
ح�سن روحاين �ص���احب االعتدال والإ�صالح
ال���كاذب ،ويف ظل زيادة ع���دد الإعدامات
الع�ش���وائية وقمع الن�ش���طاء واملعار�ضني
وال�ص���حافة والأقلي���ات القومي���ة الدينية
والن�س���اء ،خ�صو�ص���ا عق���ب االحتجاج���ات
ال�ش���عبية الأخ�ي�رة يف الب�ل�اد� ،أثب���ت ه���ذا
النظ���ام عملي���ا �أنه مع���اد للإن�س���انية ،فما
الذي ميك���ن طلبه من هك���ذا نظام وكيف
ميكن التعويل عليه؟!“ .احلوار”.

عبدعلي الغسرة
و�أهمية العمل التطوعي كونه عملاً يمُ ثل جمموعة من
الأن�ش���طة الإيجابية التي حتاف���ظ على نقاء املجتمع
وتطوره ويُقلل كثريًا من �سلبيات املجتمع و�أفراده.
العمل التطوعي يُ�ساهم يف غر�س الإبداع يف كل
جم���االت احلياة ،ولتحقيق هذا اله���دف يجب العمل
على ت�ش���جيع الأفراد املتطوعني وابتكار �أ�س���اليب
جديدة للعم���ل التطوع���ي وتوفري امل���وارد الالزمة
لدعم �أن�ش���طتهم التطوعية لتحقيق �أف�ضل النتائج
يف �أعماله���م التطوعي���ة ،م���ع احلر����ص عل���ى توفري
الفر����ص املتكافئ���ة للمتطوعني مبا يتنا�س���ب مع
مهاراتهم وم�ؤهالتهم.

لق���د حقق���ت جائزة �س���مو ال�ش���يخ عي�س���ى بن
علي �آل خليف���ة نقلة نوعية يف دعم العمل التطوعي
البحرين���ي واخلليجي والعربي والدويل مما �أك�س���بها
املزي���د من االهتم���ام عل���ى امل�س���تويني الإقليمي
والدويل ،و�أ�س���همت يف ن�رش ثقاف���ة العمل التطوعي
وزي���ادة �أعداد امل�ش���اركني في���ه �أف���رادًا وجمعيات
وم�ؤ�س�س���ات ،كم���ا �أنه���ا حقق���ت ململك���ة البحرين
مكان���ة مرموقة ورائ���دة يف جمال العم���ل التطوعي،
وهذا يُج�س���د �إمي���ان البحرين وقيادتها ال�سيا�س���ية
وحكومتها الر�ش���يدة بقيمة العمل التطوعي ودوره
يف تطوير املجتمع وازدهاره.
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انطالق دورة التدريب والتحكيم األولى لرياضات قوة الرمي
اتحاد فنون القتال المختلطة

المركز اإلعالمي:

انطلقت الجمعة باستاد البحرين الوطني ،فعاليات دورة التدريب والتحكيم األوىل لرياضات قوة الرمي ،التي ينظمها االتحاد البحريني
لفنون القتال املختلطة ( )BMMAFبالتعاون مع االتحادين العريب والدويل لرياضة قوة الرمي والدفاع عن النفس.
وقد شهدت الدورة حضور رئيس االتحادين العريب والدويل لقوة الرمي والدفاع عن النفس الربوفيسور وليد القصاص ،وسط مشاركة
واسعة من قبل محبي وعشاق رياضة قوة الرمي ،التي تعترب فنا من فنون القتال.
وشهد الجمعة إقامة محارضة للتعريف بهذه الرياضة ونشأتها التي تصل إىل  35سنة ،والتي أسسها الربوفيسور القصاص العام ،1983
والتي تجمع كل الفنون القتالية يف أسلوب قتايل واحد ومميز ،ووفق قوانني تحرص عىل حامية الالعبني .فيام شهد السبت ،إقامة محارضة
عملية يف مختلف رياضات قوة الرمي.
وقدم رئيس االتحادين العريب والدويل لقوة الرمي والدفاع عن النفس الربوفيسور وليد القصاص املحارضتني ،اللتني شهدتها تفاعال كبريا من
املشاركني يف تقديم استفساراتهم وتساؤالتهم ،وكذلك املشاركة بشكل مميز يف أداء الطرق التدريبية لهذه الرياضة.

ف��ي مراس��م س��حب القرع��ة للموس��م 2019 - 2018

الكشف عن هوية مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز للقدم
“دي���رب���ي ال��م��ح��رق” ول���ق���اءان ق��وي��ان ف��ي ال��ج��ول��ة األول���ى
أحمد مهدي

كُشف أمس عن هوية مباريات دوري
نارص ب��ن حم��د املمتاز لك��رة القدم
للموس��م الري��ايض  .2018-2019جاء
ذلك خالل حفل مراسم سحب القرعة
الت��ي أجريت لل��دوري يف قاعة الرفاع
بفندق الريجنيس يف العاصمة (املنامة).
وبدأ الحفل بعزف السالم الوطني قبل
أن يتم عرض فيل��م ترويجي للدوري،
إضافة إىل س��حب القرعة ،وجاء مميزا
وقصريا يف فقراته وبشكل سلس.

العبا منتخب األكاديمية

ش��ارك العب��ا منتخ��ب األكادميية
عبدالله أس��امة وس��يف أحمد يف
س��حب قرعة الدوري ،إذ س��حب
االثن��ان ع�لى الك��رات الخاص��ة
بالقس��مني األول والث��اين ،والت��ي
تتضمن األرقام باإلضافة إىل أسامء
األندية.
عبدالغفار يدير الحفل

حضور رسمي

كبار الحضور

وش��هد الحف��ل حض��ورا رس��ميا الفتا
يتقدمهم رئيس االتحاد البحريني لكرة
القدم الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليف��ة ،ونائ��ب الرئيس للش��ؤون
الفني��ة الش��يخ خال��د بن س��لامن آل
خليفة ،ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية
واملالية عيل البوعينني ،وأعضاء مجلس
إدارة االتحاد ،واملدير التنفيذي للشؤون
الرياضي��ة باللجنة األوملبي��ة البحرينية
عبدالجلي��ل أس��د ،ومدي��ر املكت��ب
اإلعالمي لسمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة ،توفيق صالحي ،وعددا آخر مع الحد ،الش��باب م��ع البديع ،الرفاع حني أن الجولة الثامنة ستش��هد القمة
من املسؤولني وممثيل األندية األعضاء .مع املنامة ،املالكية مع النجمة ،الحالة التقليدي��ة للدوري ب�ين فريقي الرفاع
مع الرفاع الرشقي.
واملح��رق .وس��يلتقي بط��ل ال��دوري
أولى الجوالت
املوس��م املايض املحرق مع بطل كأس
ديربي في أولى الجوالت
امللك املوس��م املايض النجمة يف الجولة
وأجري��ت القرع��ة بنظ��ام مفت��وح
للقس��مني األول والث��اين ،إذ ج��اءت وس��تكون أوىل الج��والت ح��ارضة عرب الرابعة .وتعترب الجول��ة األوىل حارضة
مباريات الجولة األوىل كالتايل :املحرق دي��ريب املحرق بني املح��رق والحد ،يف بث�لاث مباري��ات قوية أواله��ا ديريب

من سحب القرعة

أدار اإلعالم��ي املمي��ز الزمي��ل محمد
عبدالغفار مراس��م سحب القرعة التي
أجريت أمس يف فندق الريجنيس.
ويعترب محمد عبدالغفار من اإلعالميني
املميزين الش��باب ،والذي��ن يتمتعون
بالخربة والكفاءة.
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صورة جماعية

املحرق ،ثم الرفاع مع املنامة واملالكية
مع النجمة.
فيديو ترويجي

وع�لى هامش الحفل ،ع��رض “فيديو”
ترويجي لدوري نارص بن حمد املمتاز،
وتضم��ن لقط��ات ملختل��ف األندي��ة

الع�شرة يف ال��دوري وه��ي :املحرق،
النجم��ة ،املنام��ة ،املالكية ،الش��باب،
الح��د ،الرفاع ،الرف��اع الرشقي ،البديع
والحالة.
و”الفيديو” من إنت��اج املركز اإلعالمي
لالتحاد البحريني لكرة القدم.

يش��ار إىل أن دوري ن��ارص ب��ن حمد
املمت��از لك��رة الق��دم س��يفتتح بأوىل
الجوالت التي ستنطلق يوم  16سبتمرب
املقبل.
ويفصلنا ع��ن انطالقة الدوري  27يوما
بشكله الجديد والحديث.
يذك��ر أن املوس��م الك��روي الجدي��د
سيدش��ن بلق��اء كأس الس��وبر ال��ذي
س��يقام ي��وم  15س��بتمرب املقب��ل بني
فريقي املحرق (بطل الدوري) والنجمة
(بطل كأس امللك).

ناصر بن حمد يشيد بفوز “بنت حوار” في سباق أميركا للفروسية
أش��اد سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة ممثل جالل��ة امللك لألعامل
الخريي��ة وش��ئون الش��باب رئي��س
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد املل�كي
للفروسية وسباقات القدرة بالنتيجة
املرشفة التي حققته��ا الفرس “بنت
ح��وار” يف س��باق أمريكا للفروس��ية
وحصولها عىل املركز األول يف السباق
عىل الرغم من املنافس��ة القوية التي
شهدها الشوط.

وأوضح س��موه أن حص��ول الفرس
“بن��ت حوار” ع�لى املرك��ز األول
يف الس��باق يعطين��ا الدافع الكبري
ملواصل��ة دعم رياضات الفروس��ية
التي تحظ��ى برعاية مب��ارشة من
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد
بن عيىس آل خليف��ة عاهل البالد
املفدى حفظه الل��ه ورعاه وتأكيد
ع�لى املكانة املتمي��زة التي تتمتع
بها مملكة البحرين يف املش��اركات
الخارجية.وقدم س��مو الشيخ نارص
ب��ن حم��د آل خليف��ة الته��اين عىل

وأشاد سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة بالجهود الت��ي بذلها الفريق
الفن��ي للفريق وحرصهم عىل تقديم
أفضل املس��تويات والخروج بالنتائج
اإليجابية التي تعطينا الدافع ملواصلة
ب��ذل الجه��ود لتحقي��ق مزي��د من
اإلنجازات يف املشاركات املقبلة.

هذا اإلنج��از ،وقال س��موه أن هذا
الفوز مل يأيت من فراغ إمنا جاء بعمل
متقن وممي��ز من الفريق الذي دامئاً
م��ا عودنا ع�لى الظه��ور املرشف يف
املش��اركات الخارجية ويحرص دامئاً
عىل ب��ذل الجهود من أج��ل الظفر
باملراكز األول والصع��ود عىل منصة
التتويج ،مشرياً سموه إىل أن رياضات
انتصار رائع
الفروسية أصبحت ذات عالمة فارقة
يف املش��اركات الخارجي��ة يف ظ��ل واس��تطاعت الف��رس “بن��ت حوار”
اإلنج��ازات العديدة التي تحققت يف البالغ��ة م��ن العمر  3س��نوات من
الفرتة املاضية.
تحقيق املركز األول يف الشوط الثامن

بزمن وق��دره دقيقة واحدة وثانيتني
و 60من أعشار الثانية وحصلت عىل
جائزة مالية قيمته��ا  42ألف دوالر.
وتعود “بن��ت حوار” للاملك س��مو
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة
واملدرب بريندان واملريب كاترييش.
وكانت الفرس “بنت حوار” ش��اركت
يف بريطاني��ا مرت�ين ويف ديب مرت�ين
وحقق��ت املرك��ز الث��اين يف س��باق
ديب ،إضاف��ة إىل مش��اركتني يف أمريكا
وحصلت عىل املركز األول يف املشاركة
األخرية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

استمرار ًا لنجاحات التحكيم البحريني

البحار يشارك في مباريات الصاالت بدورة األلعاب األولمبية
اتحاد الكرة

تلقى حكمنا الدويل لكرة الصاالت حسني
البحار ،تكليفا دوليا ،للمشاركة يف إدارة
مباري��ات منافس��ات ك��رة الصاالت يف
دورة األلعاب األوملبية للشباب الثالثة،
والتي س��تقام يف العاصمة األرجنتينية
“بيونس آيريس” خالل الفرتة  6وحتى
 18أكتوب��ر املقب��ل .وج��اء التكليف
الصادر م��ن االتحاد الدويل لكرة القدم
للحك��م حس�ين البحار ،ليك��ون ضمن
قامئ��ة الح��كام الذين س��يرشفون عىل

إدارة مباريات كرة الصاالت يف النسخة
الثالثة من الدورة األوملبية للشباب ،إذ
ت��م االختيار إىل جان��ب  24حكام آخرا
من مختلف دول العامل أيضا .ويشارك
يف إدارة منافس��ات ك��رة الص��االت يف
الدورة  25حكام بينهم  5من قارة آسيا،
 2من قارة إفريقيا 4 ،من الكونكاكاف،
 5من أم�يركا الجنوبية 1 ،من نيوزلندا،
 7من ق��ارة أوروبا ،وحك��م إضايف من
األرجنت�ين .ويعد البح��ار واحدا من 3

للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

ح��كام عرب يش��اركون يف ال��دورة إىل
جانب املرصي يوس��ف محمد واملغريب
خالد هنش ،فيام يعد الحكم الخليجي
الوحيد.
وي��أيت تواجد الحكم حس�ين البحار يف
أوملبياد الش��باب تأكيدا عىل ما تتمتع
به الصافرة البحرينية من مكانة متميزة
ورائدة عىل جميع األوس��اط ،بحصولها
عىل الثق��ة الدولية والقاري��ة واملحلية
ع�بر تواج��د الح��كام ع�لى مختل��ف

األصعدة ويف مختلف البطوالت .ويعد
التكليف الصادر للبحار تواصال لسلسلة
النجاح��ات الت��ي يحققه��ا التحكي��م
البحريني س��واء يف املالع��ب املفتوحة
أو كرة الص��االت أو الكرة الش��اطئية،
إذ ب��ات الحكم البحرين��ي عالمة بارزة
من عالم��ات النجاح للك��رة البحرينية
بتواجده يف مختل��ف البطوالت الكربى
واألحداث الرياضية العاملية .يشار إىل
أن حسني البحار من ضمن قامئة النخبة

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

المركز اإلعالمي:

اآلس��يوية لحكام كرة الص��االت للعام
( ،)2018وس��بق له أن أدار العديد من
البطوالت عىل جميع األصعدة ،وكانت
آخر مش��اركاته يف بطولة آسيا لألندية
لكرة الصاالت الت��ي اختتمت قبل أيام
يف إندونيس��يا ،إذ ش��ارك أيضا يف إدارة
املب��اراة النهائية للبطولة بعد مش��واره
الناجح واملتمي��ز يف البطولة إىل جانب
زميل��ه الحكم ال��دويل لك��رة الصاالت
أسامة إدريس.

حسين البحار

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

ورش���ة ع��م��ل ل�لات��ح��ادات ل��ش��رح ن��ظ��ام ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي
ضاحية السيف

أبدت الحكومة اإللكرتونية
استعدادها للتعاون مع اللجنة
األوملبية البحرينية لتنفيذ
مبادرة السياسة الخرضاء
املنبثقة من توجيهات ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية
وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس
اللجنة األوملبية البحرينية

سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة الرامية الستبدال
التعامالت الورقية يف الهيئات
الرياضية املحلية بالتعامالت
اإللكرتونية اعتبارا من مطلع
العام املقبل ،وذلك يف إطار
الدور الذي يجب أن تلعبه
الهيئات الرياضية والشبابية
يف الحفاظ عىل البيئة املحلية.

رصح بذلك رئيس لجنة تطبيق
السياسة الخرضاء باللجنة األوملبية
مي البنخليل بعد ترؤسها االجتامع
الثاين للجنة الذي اطلعت فيه
اللجنة عىل موافقة الحكومة
اإللكرتونية عىل الدخول يف رشاكة
إيجابية مع اللجنة األوملبية
لتجسيد توجيهات سمو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة عىل أرض

االثنين  20أغسطس 2018
 9ذو الحجة 1439
العدد 3597

اللجنة األولمبية

الواقع .كام تقرر يف االجتامع تنظيم
ورشة عمل لالتحادات الرياضية؛
لرشح نظام الربط اإللكرتوين
بني االتحادات الرياضية واللجنة
األوملبية كمحور أساس لتفعيل
املبادرة ،وتم أيضا االطالع عىل قرار
دائرة تقنية املعلومات باللجنة
األوملبية البحرينية الخاص بفرز
األجهزة اإللكرتونية القدمية؛ من

أجل إعادة تدويرها.
يذكر أن اللجنة األوملبية البحرينية
قد دشنت مجموعة من املشاريع
الخاصة بالتعامالت اإللكرتونية،
مثل :نظام التحليالت املرتبط
بالحوسبة السحابية للحصول عىل
البيانات وتحليلها بشكل مفصل،
كام يوفر النظام خاصية الحصول
عىل التقارير عرب الهواتف النقالة.
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باربار ينتصر على الشاخورة ويقترب من المتصدر

بوري يمطر شباك بني جمرة ...والحسم يتأجل للجولة السابعة
ف��از فري��ق ن��ادي بوري ع�لى فريق
ن��ادي بني جم��رة بنتيج��ة  - 6صفر
يف املب��اراة التي جمع��ت الفريقني يف
الخامس��ة والنصف من مس��اء أمس
األول عىل ملعب اس��تاد اتحاد الريف
لحس��اب املجموعة الرابع��ة واملقامة
ضمن منافس��ات الجولة السادسة من
دوري املراكز الش��بابية لك��رة القدم،
والذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب
والرياضة ،انس��جاما م��ع رؤية ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة الرامي��ة إىل زيادة نس��بة
الربامج املوجهة إىل الشباب البحريني
وتنفيذها بصورة مستمرة طوال العام،
وهو األمر الذي يتوافق مع سياس��ات
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة
يف إرشاك الش��باب يف برام��ج متنوعة
مبختلف املجاالت وإس�تراتيجية وزارة
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة برئاس��ة
هش��ام الجودر يف تعظيم دور املراكز
الشبابية واألندية الوطنية يف احتضان
الشباب .وس��جل أهداف بوري حسني
عيل حبيب ( ،)9سيد مهدي محمد (14
و ،)42س��يد حسن كاظم ( 22 ،19و27
هاتري��ك) ،وبهذه النتيج��ة رفع فريق
نادي بوري رصي��ده من النقاط إىل 15
نقطة من  5مرات فوز وخس��ارة ملباراة
واحدة ،ضامنا بذل��ك فرصة التأهل إىل
املرحلة الثانية من منافس��ات الدوري
واملش��اركة يف منافس��ات الكأس ،بينام
تجمد رصيد فريق نادي بني جمرة عند
نقاطه الثالث إثر فوزه يف مباراة واحدة
فقط وخسارته لخمس مباريات.
واحت��اج ب��وري  9دقائق فق��ط ليبدأ
مهرجان أهدافه الستة ،ويف الوقت الذي
سيطر فيه عىل املباراة التي ظهرت من
جانب واحد ،وانحرص اللعب يف منطقة
بن��ي جمرة ،واحتاج فري��ق بني جمرة
 12دقيقة ليش��كل هجمته الوحيدة يف
املباراة ويحقق وصوله الوحيد إىل مرمى
بوري ،وش��هدت املباراة سيطرة مطلقة
لالعبي ب��وري الذي��ن نوعوا يف رس��م
هجامته��م عرب األطراف وم��ن العمق،
وإضاعة الكثري من الفرص املحققة التي
كان م��ن املمكن له��ا أن تضاعف عدد
األهداف لوال استامتة العبي فريق بني
جمرة حتى الدقيق��ة الثالثني من عمر
املباراة ،التي شهدت خروج الالعب عيل
جعفر ،وبع��د ذلك ب��ان اإلرهاق عىل
بقية الالعب�ين ليخرج عدد من الالعبني
بداع��ي اإلصابة يف الدقائق 44 ،40 ،39
و 45ويضطر الحكم إىل عدم اس��تكامل
املب��اراة لنقص العب��ي بني جمرة إىل 6
العبني فقط.

الحج ،وس��فر العب�ين يف رحالت خاصة،
حيث نعيش يف ف�ترة الصيف التي يكرث
فيها السفرات السياحية ،وبدوري أتوجه
بخالص الش��كر إىل القامئني عىل الدوري
عىل جهودهم ،وش��كر خ��اص لألخ عيل
س��عيد مدير البطولة ع�لى دوره البارز
معنا ،مع أملن��ا يف لقاء متجدد عرب هذا
ال��دوري ،وأن نش��ارك بفري��ق منافس
ومتكامل إداريا وفنيا.
أصغر العبي الشاخورة
متفائل في النسخة المقبلة
الشاخورة تلقى خسارته السادسة

باسم أحمد

بوري زار شباك بني جمرة  6مرات

علي ميرزا

حسين عبداهلل

علي جعفر

أن اعتامد العبي باربار عىل الضغط عىل
حام��ل الكرة بأكرث م��ن العب يف جميع
األوق��ات حرم الش��اخورة من تش��كيل
الخطورة والتسجيل رغم أن األخري كثّف
حضور العبيه يف منتصف امللعب.

مبستوى متميز جدا من خالل استالمه
الك��رات برباع��ة ومتريرات��ه املتقن��ة
وتغطيته مركز الظهري الذي يلعب فيه
بذكاء وحرفنة ،ويبدو أن هذا الالعب له
مس��تقبل باهر يف عامل الكرة ،وسيكون
له ش��أن يف املالعب البحرينية متى ما
اس��تمر وحصل عىل فرص��ة التدريب
الالئ��ق واملتوازي ملا ميتل��ك من مهارة
وإمكان��ات فائقة.وأش��ار باس��م أحمد
الطال��ب يف كلية الرتبية البدنية بجامعة

البحرين إىل ارتياحه من املستوى الفني
ال��ذي قدمه فريق��ه بوجه ع��ام ،قائال:
قدمن��ا كل ما علينا ،ونفذنا أوامر وخطة
امل��درب برصف النظر ع��ن أهميتها من
عدمه للفريق املنافس البعيد عن دائرة
املنافس��ة ،وبالنس��بة لنا واصلن��ا األداء
بالوترية نفس��ها حتى اللحظة التي أعلن
فيها الحك��م توقف املب��اراة ،ومتكنا يف
شوط واحد من تسجيل  6أهداف ،علينا
اآلن أن نكث��ف جهودن��ا يف التمرينات،
وننظ��ر بعني الثق��ة يف إم��كان حصدنا
للدوري والكأس.

من أصغر العبيه حسني عبدالله يف بداية
املباراة ،واعتمد الش��اخورة عىل الكرات
الطويلة من الدف��اع إىل الهجوم لالعبيه
حس�ين عبدالله وعيل عبدالنبي ،وعابه
تباعد الخطوط ،وسيطر دفاع باربار عىل
كراته الطويلة ،لذلك اضطر هاين حسن
باسم يلعب مباراته األولى
للعودة إىل الوراء لتس��لّم الكرات وبناء
ويتميز
الهجامت مع اس��تغالل مهارات حس�ين
س��بت يف الجن��اح األي�سر ،إال أن دفاع ظهر العب ن��ادي بوري باس��م أحمد
باربار بوجود قائده السيد فاضل محمد الذي يلع��ب مباراته األوىل مع الفريق
وإبراهيم حميد وحس��ن أحمد سيطروا
عىل الوضع؛ لتامسكهم ويقظتهم وتألق
بقي��ة الالعبني يف خط الوس��ط بش��كل
أوض��ح وأداء املهام الدفاعية والهجومية
طوال الشوط.
وتق��دّم بارب��ار بهدف عيل م�يرزا بعد
متريرات قصرية ب��أداء مريزا قبل وصول
ح��ارس املرمى ( ،)21وبعد ربع س��اعة
س��جل الس��يد محمود املحافظة هدف
بارب��ار الثاين من تس��ديدة من منتصف
ملعب الش��اخورة لينتهي الشوط األول
بهدفني دون مقابل.
ومع انطالق الشوط الثاين أجرى مدرب
الش��اخورة عقي��ل س��بت  3تبدي�لات
دفعة واح��دة لتصحي��ح الوضع ،ورغم
ع��دم تحقيق أي فوز ،إال أن الش��اخورة
لعب بجدية كب�يرة ،وكاد يقلص الفارق
بعد أن لعب حس�ين سبت كرة بالقرب
م��ن املرمى ،إال أن املهاج��م لعبها فوق
العارض��ة حتى احتس��ب الحكم رضبة
باربار ينتصر بهدفين جزاء سددها حسني امللك بنجاح (.)68
على الشاخورة وضغ��ط الش��اخورة لتس��جيل ه��دف
التعادل وتحسّ ��ن أداء خط الوس��ط ،إال
ويف املباراة الثاني��ة التي أقيمت أمس
األول ضم��ن املجموع��ة الرابعة ظفر
فريق ن��ادي باربار باأله��م وحصد 3
نقاط بفوزه الصعب عىل مركز ش��باب
الش��اخورة بهدفني مقابل هدف واحد
لريفع رصيده  13نقطة يف املركز الثالث،
وبقي الشاخورة يف املركز الثامن األخري
من دون رصيد.س��جل هديف باربار عيل
مريزا ( )21والس��يد محم��ود املحافظة
( ،)36وس��جل للش��اخورة حسني امللك
(.)68
بدأ الفريقان املباراة بشكل متميز وقوي
وأض��اع بارب��ار انفرادا بح��ارس املرمى،
من لقاء باربار والشاخورة في المجموعة الرابعة
وكذل��ك أضاع الش��اخورة فرصة مامثلة

جعفر يخاطب المسؤولين
في نادي بني جمرة

جدول الترتيب للمجموعة الرابعة

وج��ه الع��ب فري��ق بني جم��رة عيل
جعفر رس��الة خاصة إىل املس��ؤولني يف
مجل��س إدارة النادي ،مطالب��ا إياهم
باالهتامم بالفري��ق وبلعبة كرة القدم
والوق��وف خلفه يف مثل ه��ذه املهمة
الرياضية ومؤكدا لهم أهمية تخصيص
إدارة للفريق من داخل النادي ،ويكون
متابع��ا الحتياجات��ه وأم��وره اإلدارية
والفنية ،وأوضح جعفر بأن لعبة الكرة
الطائ��رة لها مكانته��ا يف النادي ،ولكن
اللعبة الش��عبية يج��ب أيضا أن يكون
له��ا نصي��ب وافر م��ن االهت�مام.ويف
س��ؤال حول الخسارة القاس��ية للفريق
تحدث قائال :لدينا إصابات كثرية ،وأثناء
مشاركتنا يف دوري خالد للصاالت تعرض
كذل��ك  3العب�ين إىل إصاب��ات منعتهم
من مواصلة املش��وار معنا يف منافسات
ال��دوري ،إضافة إىل س��فر  4العبني إىل

بوري تشبث بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة

ش��ارك الع��ب فري��ق مرك��ز ش��باب
الش��اخورة حس�ين عبدالله مهدي يف
مب��اراة بارب��ار لش��وط واح��د ،وهي
ثالث لق��اء يخوضه ذو الس��بعة عرش
ربيعا بعد مب��ارايت العكر وبوري ،لكنه
مل يحق��ق أي ف��وز يف الدوري.وق��ال
مهدي :افتقدنا مهاجمني اثنني ألس��باب
مختلف��ة وتأثرنا أيضا بالحضور املتواضع
للتدريب��ات الرتباط الالعب�ين بأعاملهم،
وهو ما يجعل مهمة املدرب عقيل سبت
صعبة يف تطبيق م��ا يريد يف التدريبات
واملباريات.
وأضاف مهدي :لدينا أفضل مام قدمناه،
ولك��ن الغياب��ات املتكررة أث��رت علينا،
واله��دف األول من باربار مش��كوك يف
صحته الش�تراك مهاجم بارب��ار بحارس
فريقنا محمد الب��وري ،كان عىل الحكم
احتس��اب خطأ لصالحنا ،وليس هدفا يف
مرمانا.
وأش��ار مهدي إىل أن فريقه باستطاعته
اس��تعادة مس��تواه املع��روف لي��س يف
الفرتة الحالية فق��ط ،بل حتى يف الزمن
امل��ايض املعروف بقوته ومنافس��ته عىل
البطوالت ،مؤكدا أن تنظيم وزارة شؤون
الش��باب والرياضة  3بطوالت يف املوسم
الواحد يرفع مستويات الفرق ويطورها
نحو األفضل.
وأوضح مه��دي أنه مع اق�تراب افتتاح
ملع��ب الن��ادي الجدي��د بالنجي��ل
االصطناع��ي سيتحس��ن وض��ع الفريق
ليستعد بش��كل أفضل ليستعد للنسخة
الثالثة من الدوري بطريقة مختلفة.
ميرزا :فوز مقنع
رغم صعوبته

س��جل العب ن��ادي باربار ع�لي مريزا
ه��دف فريق��ه األول ،وقدّم مس��توى
الفتا ،وهو ثاين أصغر العب ( 21عاما)
بع��د صاح��ب اله��دف الثاين الس��يد
محمود املحافظة ( 19عاما) ،وس��اهم
يف الفوز وبقاء الفريق يف املركز الثالث،
مبينا أن الفوز رغم صعوبته إال أنه فوز
مقنع نظرا لإلعداد البسيط الذي أشار
إىل أنه أرض مبع��دالت اللياقة البدنية.
وقال مريزا إن فريق الش��اخورة مل يكن
مستسلام أو متواضعا ،فهو يلعب بدون
ضغوطات ،باإلضافة إىل متيزه ،لذلك قدّم
مباراة قوية .أما باربار ،فلم يرد املجازفة
ويعرف قدرات منافسه جيدا ،لذلك فإن
الف��وز مقنع إىل حد كبري يف ظل س��عي
بارب��ار إىل التأهل كث��اين املجموعة إىل
منافسات ربع النهايئ من الدوري.
وأرج��ع م�يرزا تواضع النتائ��ج يف بداية
الدوري إىل قلة االنس��جام والتدريبات،
مبينا أن ذلك تحقق بعد لقاءين رسميني
يف الدوري ،لذلك خرج الفريق مبستويات
مرضي��ة ،نافيا س��هولة الف��وز يف مباراة
بن��ي جمرة األخرية ،وق��ال إن املباريات
الصعبة غالبا م��ا تكون أمام الفرق التي
فقدت فرصة التأهل واملنافسة.
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منتخبنا الوطني يتطلع لتجاوز عقبة إيران

الياباني تفوق على آدم

المصارع الياباني أطاح بآدم باتيروف

االنتصار يعطي األحمر خطوة نحو نصف النهائي

منتخب اليد يفتتح الدور الرئيس بمواجهة إيران بآسياد جاكرتا
إندونيسيا

يفتت��ح منتخبنا الوطني األول لكرة
الي��د مبارياته يف الدور الرئيس من
منافس��ات كرة اليد بدورة األلعاب
اآلس��يوية الثامن��ة ع�شرة ،عندما
يالقي املنتخب اإليراين يف الس��اعة
الع��ارشة صباح��اً بالتوقيت املحيل
ململك��ة البحري��ن (الثاني��ة عرصاً
بتوقيت جاكرتا) عىل صالة(GOR
 )popki cibuburالت��ي تحتض��ن
منافس��ات مس��ابقة ك��رة الي��د
وذل��ك يف إطار منافس��ات الجولة
األوىل م��ن الدور الث��اين والرئييس
للمس��ابقة.ويطمح منتخبن��ا إىل
تأكي��د تفوقه وأفضليت��ه التاريخية
عىل إي��ران يف مواجهة اليوم ،بهدف
التقدم خط��وة كبرية نح��و التأهل
لل��دور نص��ف النهايئ م��ن الدورة،
املنافس��ة ع�لى إح��دى امليداليات
امللون��ة ،حيث وض��ع الجهاز الفني
للمنتخب بقيادة املدرب اآليسلندي
آري��ن كريستيانس��يس ومس��اعده
ع�لي العن��زور اللمس��ات األخ�يرة
ع�لى اس��تعدادات املنتخ��ب م��ن
خالل التدري��ب األخري الذي خاضه
املنتخ��ب املنتخب يوم أمس ،حيث
رك��ز الجه��از الفني ع�لى الجوانب
الفني��ة املتعلقة باملب��اراة باإلضافة
إىل تصحي��ح األخط��اء التي وقع بها
الالعبون يف املباريات السابقة بهدف
الظه��ور بأفضل صورة والخروج من
املباراة بنتيجة االنتصار.
ويع��ول اآليس��لندي آري��ن
كريستيانس��يس عىل خربة العبيه يف
التعام��ل مع مثل ه��ذه املباريات،
خصوص��اً يف ظل تواج��د كوكبة من
أفضل الالعبني عىل مستوى القارة يف
تشكيلة األحمر ،باإلضافة إىل انسجام
الالعبني فيام بينهم وتعاونهم الكبري
م��ع الجهازين الفني واإلداري ،وهو
ما من ش��أنه أن يساهم يف مساعدة
األحمر اليوم ع�لى الدخول بالوجه

حسن علي

عيسى عباس

تصوير :علي الحلواجي

علي عبدالقادر

الحقيق��ي م��ن أجل كس��ب نقاط
املباراة الكاملة.
ويعتم��د كريستيانس��يس عىل قوة
الالعب�ين يف الجان��ب الدفاع��ي يف
ظل الدف��اع الحديث الذي يعتمده
امل��درب بالدف��اع من ب�ين منطقية
الس��تة والتس��عة أمتار ،مع االتجاه
إىل بعض الحل��ول الدفاعية األخرى
بحس��ب ظ��روف املب��اراة ،وذل��ك
عائد النس��جام الالعب�ين وقدرتهم
عىل تقديم أكرث من دور يف الش��ق
الدفاع��ي ،حي��ث يرتك��ز االعت�ماد
ع�لى الرباع��ي محم��د عبدالرض��ا
وحس��ن مدن باإلضاف��ة إىل محمد
حبيب وع�لي مريزا يف عمق امللعب
الدفاع��ي ،وم��ن خلفه��م الحارس
العمالق محمد عبدالحسني.
أما يف الش��ق الهجومي فإن حس�ين
الصياد هو ما يتحم��ل عبء قيادة
األحمر يف صناعة اللعب مع تواجد
حس��ن ش��هاب عىل الدائرة وتوزيع
األدوار بني الضاربني يف الخط الخلفي
يف تواج��د عديد الالعب�ين القادرين
عىل تقديم اإلضافة ،وسيكون السالح
األبرز لألحمر االعت�ماد عىل الدفاع
القوي والتح��ول الرسيع بالكرة من
الدفاع إىل الهجوم بطريقة الفاست

البعثة اإلدارية تتابع منافسات المصارعة

بري��ك ،وذلك يف ظل تواجد حس��ن
الس�ماهيجي ومحم��ود عبدالقادر
وبالل بش��ام القادرين عىل التحول
برسعة م��ن الدفاع للهجوم وترجمة
الفرص إىل أهداف.
ومن املتوقع أن يتواصل اليوم غياب
الالعب جاس��م الس�لاطنة بس��بب
اإلصابة حيث رمبا يحتفظ به املدرب
للمش��اركة يف املباريات القادمة يف
حال تعافيه من اإلصابة.
عبدالقادر :ننظر لكل مباراة
كنهائي

ق��ال العب منتخبن��ا الوطني لكرة
اليد ع�لي عبدالق��ادر أن مواجهة
إي��ران يف افتتاح الدور الرئييس من
منافس��ات كرة اليد تعت�بر مهمة
ومبثاب��ة النهايئ ،وق��ال عبدالقادر
“منتخ��ب إي��ران ميتل��ك عن��ارص
قوية س��بق أن واجهناها يف عديد
املناس��بات ،ونحن ننظر إىل املباراة
كنه��ايئ ش��أنها م��ن ش��أن جميع

املباري��ات الس��ابقة الت��ي خاضها
املنتخب ،حي��ث أننا نركز عىل كل
مباراة عىل حدى مهام كانت هوية
املنافسة”.
وتابع عبدالقادر “املنتخب جاهز
ملباراة الي��وم ،واملس��توى الفني
يف تصاع��د من مب��اراة إىل أخرى،
وهذا ما ظهر يف املباريات الثالث
بالدور التمهيدي من املنافسات،
واآلن وصلن��ا إىل ه��ذه املرحل��ة
املهم��ة الت��ي تؤه��ل صاحب��ي
املركزي��ن األولو الث��اين إىل نصف
النهايئ”.
وع��ن املعلوم��ات الت��ي ميتلكها
املنتخب عن منافسه قال “األوراق
مكش��وفة لكل منتخب من خالل
املواجه��ات الس��ابقة الكثرية بني
املنتخب�ين والت��ي كان آخرها يف
بطولة آسيا التي أقيمت يف كوريا
الجنوبي��ة ومتكن��ا م��ن االنتصار
عليهم ،لكنن��ا النزال منتلك الكثري
لنقدمه يف هذه الدورة”.

باتيروف يقصى من ربع
النهائي في المصارعة الحرة

اق�صي الع��ب منتخبن��ا الوطن��ي
للمصارع��ة آدم بات�يروف م��ن الدور
ربع النه��ايئ ملس��ابقة املصارعة التي
انطلقت أمس بعدما هزم من الالعب
الياباين “ /yuhi Fujinami” (8 )2يف
املواجهة التي جمعته�ما بالدور ربع
النهايئ ليودع باتريوف املنافسة بعدما
كان��ت االم��ال معلقة علي��ه لتحقيق
احدى امليداليات امللونة باعتباره بطل
آسيا بدورة األلعاب اآلسيوية للصاالت
املغلقة التي اقيمت برتكامنس��تان يف
العام املايض .2017
وكان آدم بات�يروف قد ف��از يف الدور
األول ع�لى منافس��ه الهن��دي  “ �su
 ”shil Kumarبنتيج��ة (/5 ،)3ك�ما
فاز يف الدور مث��ن النهايئ عىل الالعب
األفغ��اين “ ”abdul ghafar qaderi
بنتيج��ة (/15 )5قبل أن يس��قط أمام
الالعب الياباين متأثرا بالتعب واإلنهاك
الشديد.

وش��هد منافس��ات املصارع��ة مدي��ر
البعث��ة املهندس ب��در نارص و عضوي
مجل��س إدارة اللجنة األوملبية راش��د
عبداللطي��ف الزي��اين وعم��ر املاليك
واعضاء الوفدين اإلداري واإلعالمي.
وعق��ب نهاي��ة املنافس��ات ،أرج��ع
املصارع باتريوف اس��باب الخسارة إىل
مش��اركته يف وزن  74ك��غ بعد إلغاء
وزن  70ك��غ يف منافس��ات املصارعة
بالدورة ،ليضطر للمش��اركة يف  74كغ
ويلع��ب مع مصارعني أك�ثر منه وزنا
األم��ر الذي عرضه للتع��ب واإلرهاق،
موضح��ا بأنه دامئا ما يش��ارك يف وزن
 70كغ وأن مش��اركته يف الوزن األعىل
تسببت بخسارته.
وأض��اف “ اعت��ذر للجن��ة األوملبية و
واالتحاد والشارع الريايض يف البحرين
باإلضاف��ة إىل البعث��ة اإلداري��ة التي
حرضت ملس��انديت ،حي��ث كان بودي
أن أحق��ق نتيجة افضل وأعتيل منصة
التتوي��ج ألك��رر ذات اإلنج��از الذي
حققت��ه يف دورة األلع��اب اآلس��يوية
برتكامنس��تان ولكن تغي�ير الوزن أثر
كثريا .”...
ووع��د بات�يروف بالتعوي��ض يف
البط��والت القادم��ة وابرزه��ا بطولة
الع��امل للمصارعة الحرة التي س��تقام
يف بودابس��ت اكتوبر املقبل حيث من
املؤمل أن يشارك يف وزن  70كغ وهو
ما س��يقوده بإذن الله لتحقيق نتيجة
افضل.
وبدوره أكد املدرب محمود محمدوف
أن من ضمن اسباب الخسارة هي تأثر
الالع��ب بكرس يف إح��دى اصبع يديه
قبل فرتة طويلة حيث أن الالعب متاثل
للشفاء ولكنه مازال بحاجة إىل عملية
جراحي��ة للتع��ايف كليا حي��ث مازال
بحاجة للع��ودة إىل كامل فورمته وأن
تلك االصابة كان لها دور يف الخسارة،
مؤكدا بان آدم باتريوف سيبذل كل ما
بوسعه من أجل التعويض.

حسابات متعددة تؤهل األحمر للدور الثاني

أولمبينــا يالقــي ماليــزيــا بشعــار االنتصــار فقــط
يدخل منتخبنا األوملبي
لكرة القدم مباراته الثالثة
واألخرية يف املجموعة
الخامسة من منافسات كرة
القدم بشعار االنتصار فقط،
وذلك من أجل املحافظة
عىل حظوظه يف التأهل
للدور الثاين سواء كثاين
للمجموعة أو كأحد األربعة
املتأهلني كأفضل ثالث عن
املجموعات الست ،حيث
يواجه أوملبينا نظريه املاليزي
يف الساعة الثالثة عرصاً
بتوقيت مملكة البحرين
(السابعة مسا ًء بتوقيت
جاكرتا) عىل استاد ويباوا
موكتي.
وكان أوملبينا قد تعرض
للخسارة يف مباراته األوىل

أمام املنتخب الكوري ،فيام
تعادل يف ثاين مبارياته مع
منتخب قريغستان ،وهي
النتيجة التي أبقت عىل
حظوظ األحمر األوملبي
قامئة يف التأهل.
ويلتقي ضمن منافسات
املجموعة الخامسة منتخب
كوريا الجنوبية ( 3نقاط)
أمام قريغستان (نقطة
واحدة) يف ذات توقيت
مباراة منتخبنا.
ويتعني عىل منتخبنا الفوز
وال بديل عنه يف كل
الحاالت رغم أن التأهل لن
يكون يف متناول يده وإمنا
سيعتمد عىل نتائج املواجهة
األخرى بني كوريا الجنوبية
وقريغستان حيث أن فوز

األخري (كوريا الجنوبية)
سيمنحها بطاقة التأهل
الثانية مبارشة عندما ترفع
رصيدها إىل  6نقاط حتى
لو فاز أوملبينا عىل ماليزيا،
ويف حال فوز منتخبنا مع
فوز قريغستان عىل كوريا
الجنوبية سيتساوى الفريقان
(البحرين وقريغستان) بواقع
 4نقاط وحينها سيتم اللجؤ
لفارق األهداف ،أما يف
حالة فوز منتخبنا وتعادل
كوريا وقريغستان سريفع
رصيد كوريا إىل  4نقاط
وستكون األفضلية لألخرية
بعد االحتكام إىل املواجهات
املبارشة.
كام ميتلك منتخبنا فرصة
التأهل لو جاء ترتيبه الثالث

من تدريبات المنتخب األولمبي

يف املجموعة حيث يتأهل
فريقني من املجموعات
الست ( 12فريقا) إىل جانب
افضل اربعة منتخبات
حصلوا عىل املركز الثالث.

وسيكون املدرب التونيس
سمري بن شامم الذي يقود
املنتخب األوملبي مطالباً
بوضع الحلول الرسيعة
لتحقيق االنتصار عىل ماليزيا

التي تأهلت فعلياً للدور
الثاين بحصدها لست نقاط،
حيث عمل الجهاز الفني
عىل تصحيح األخطاء التي
وقع بها الالعبون وتوجيه
الالعبني عىل نقاط الضعف
والقوة واألسلوب الذي
سيعتمد عليه املنتخب يف
هذه املباراة.
وتأيت مشاركة األوملبي يف
دورة األلعاب اآلسيوية
ضمن محطات اإلعداد
للتصفيات املؤهلة لكأس
آسيا تحت  23عاما ،2020
إذ ستقام التصفيات خالل
شهر مارس من العام املقبل
( ،)2019علام أن النهائيات
اآلسيوية مؤهلة ألوملبياد
طوكيو .2020
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في منافسات  10أمتار بندقية

رماة البحرين يستهلون مشوارهم بدورة األلعاب اآلسيوية اليوم
اندونيسيا

يب��دأ منتخ��ب الرماية منافس��اته
الرسمية يف دورة األلعاب اآلسيوية
اليوم التي تحتضنها مدينتا جاكرتا
وباملبان��غ حتى  2س��بتمرب املقبل،
عندما يفتتح مشواره يف فئة األمتار
الع�شرة مبس��ابقة البندقي��ة التي
س��تقام مبدين��ة باملبانغ مبش��اركة
العبني يف منافسات الذكور والعبتني
يف منافس��ات الس��يدات ،حي��ث
حسني عبدالجبار ومحمود حاجي
ع�لى موعد م��ع افتتاح املش��اركة
البحرينية يف الرماية عند الس��اعة
الثامن��ة والنصف صباح��ا بتوقيت
إندونيس��يا (الرابعة والنصف فجرا
بتوقيت مملك��ة البحرين) ،حيث
س��يكون الالعبان أمام الدور األول
والرئيس املؤه��ل إىل الدور النهايئ
الذي س��يقام الي��وم يف حالة تأهل
الالعبني أو أحدهام ،حيث سيكون
ال��دور النه��ايئ للذك��ور يف الفرتة
املس��ائية م��ن املنافس��ات.ويأمل
الالعبان حسني عبدالجبار ومحمود
حاجي يف االستفادة من جهوزيتهم
الكاملة لدخول املنافسات وتحقيق
أفض��ل نتيج��ة ،خصوص��ا بع��د
االس��تعدادات املكثفة التي خاضها
الثنايئ من خالل املعسكر التدريبي
الذي أقي��م يف أذربيج��ان وكذلك
التحض�يرات األخ�يرة من��ذ وصول
الوفد إىل باملبانغ.
أما فئة الس��يدات فستكون الالعبتان
حن��ان خال��د رحمة وصف��اء محمد
الدورسي أول البحرينيات املشاركات
يف دورة األلع��اب اآلس��يوية م��ن
خالل فئة األمتار العرشة للس��يدات،
وستسعى كل منهام إىل تحقيق أفضل
نتيجة يف الدور التمهيدي املؤهل إىل
الدور النهايئ املق��رر إقامته يف الفرتة
املس��ائية ومحاول��ة الحص��ول عىل
إحدى امليداليات امللونة يف املسابقة.
وخاض الالعب��ون يوم أمس التدريب
الرئي��س واألخري تحت إرشاف اللجنة
الفنية للبطول��ة ومبتابعة من جانب
املدربني جوردان اس��تيفانوف متوف
وتانن تايس��لب ،حيث ركز املدربان
عىل توجيه الالعبني ورفع معنوياتهم
لدخ��ول املنافس��ات ،حي��ث أرشف
املدربان ع�لى التدريب األخري وقدما
التوجيه��ات األخ�يرة قب��ل انط�لاق
املنافسات.

حسن علي

عيسى عباس (تصوير – علي الحلواجي)

عسكر ومحمد بن إبراهيم
يحضران عمومية األولمبي
اآلسيوي

ش��ارك األمني الع��ام للجن��ة األوملبية
البحرينية عبدالرحمن عس��كر وعضو
مجل��س إدارة اللجنة األوملبية الش��يخ
محمد بن ابراهيم آل خليفة يف اجتامع
الجمعية العمومية ال��ـ  37الذي أقيم
صباح أمس األحد بفندق موليا سينايان
برئاسة رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي
الكويتي الش��يخ أحمد الفهد الصباح،
وبحض��ور نائ��ب رئي��س إندونيس��يا
يوس��ف كاال.يف بداي��ة االجتامع ،ألقى
الش��يخ أحمد الفهد كلم��ة رحب فيها
بالحضور وأشاد باس��تضافة إندونيسيا
ل��دورة األلعاب اآلس��يوية ك�ما أبدى
إعجابه بحفل االفتتاح ،مشيدا مبا بذلته
الدولة من إمكانات يف سبيل انطالقتها.
وأضاف الفهد “ش��اهدنا أمس النجاح
األول لأللعاب من خالل حفل االفتتاح.
كان��ت هن��اك الكثري م��ن الصعوبات
للوص��ول إىل ه��ذا اله��دف واإلعداد
لإللع��اب ،ولك��ن بع��د أن أس��ندت
املس��ؤولية إىل نائب الرئيس يوس��ف
كاال تغري الكثري ،وتم حل املشاكل .إننا
نعرب عن امتنانا ل��ه عرب منحه جائزة
املجلس األوملبي اآلسيوي.
وقبل انطالق ج��دول أعامل االجتامع،
قام الش��يخ أحمد الفهد بتكريم نخبة
من الش��خصيات اآلس��يوية ،ومنحهم
جائزة االس��تحقاق للمجل��س األوملبي
اآلس��يوي ،وم��ن بينهم رئي��س اللجنة
األوملبي��ة العراقية رعد حم��ودي ،ثم
قام نواب الرئيس يف كل املناطق (رشق
آسيا ،جنوب رشق آس��يا ،جنوب آسيا،
وس��ط آس��يا ،غرب آس��يا) باستعراض
تقارير عملهم.
بعد ذلك تم تقديم عرض عن استضافة
مدينة س��انيا الصينية ل��دورة األلعاب
الشاطئية السادس��ة التي ستقام العام
 2020وتوقي��ع عقد اس��تضافة الدورة
مع املجلس األوملبي اآلسيوي ،وأعقب
ذلك استعراض تقرير استضافة هانكزو
الصيني��ة ل��دورة األلع��اب اآلس��يوية
التاسعة عرشة العام  ،2022تبعه تقرير
عن استعدادات طوكيو الستضافة دورة
األلع��اب األوملبي��ة “أوملبي��اد طوكيو
 ،”2020واس��تضافة العاصمة الصينية
بكني لدورة األلعاب الش��توية األوملبية

عسكر ومحمد بن إبراهيم أثناء حضور االجتماع

الع��ام  ،2022ث��م اس��تعراض آخ��ر
املس��تجدات املتعلقة بربامج التضامن
األوملبي ،ثم تقديم عرض خاص باتحاد
اللج��ان األوملبي��ة الوطني��ة “أن��وك”
ومحكمة التحكيم الرياضية “كاس”.
وانتق��ل ج��دول األعامل الس��تعراض
سلس��لة من تقارير اللجان العاملة يف
املجلس األوملبي اآلس��يوي ،وهي لجنة
االستش��اريني ،لجن��ة الرياضيني ،لجنة
الثقاف��ة ،لجن��ة التعليم ،لجن��ة رعاية
الرياضيني ،اللجنة املالية ،لجنة اإلحصاء
واملعلومات ،لجنة العالق��ات الدولية،
محمد المنصوري
اللجنة اإلعالمي��ة ،اللجنة الطبية ،لجنة
القواعد ،لجن��ة الرياضة للجميع ،لجنة فرفع علم اململكة يضاعف املس��ؤولية
املرأة ،لجنة األخالق ،لجنة الس�لام عرب ل��دى جميع أفراد البعث��ة للعمل عىل
الرياضة ،لجنة الرياضة ،لجنة البيئة .أن تظ��ل هذه الراية عالية خفاقة ،وأن
بدر ناصر :حمل العلم لحظة يكون الجميع عند حسن الظن بهم يف
تاريخية تدعو للفخر واالعتزاز ترجمة هذه املشاعر إىل عمل ملموس
من خالل فعاليات الدورة التي تشارك
ت�شرف عض��و مجل��س إدارة اللجن��ة فيها البحرين ألجل التميز وحصاد وفري
األوملبية البحريني��ة ،مدير البعثة بدر من امليداليات.”..
ن��ارص بحمل علم مملك��ة البحرين يف وأض��اف ن��ارص ب��أن تل��ك اللحظات
طاب��ور العرض بافتت��اح دورة األلعاب التاريخي��ة تعني له الكثري ،وس��تبقى
اآلس��يوية الثامن��ة ع�شرة ،وهو رشف خالدة يف أذهانه ،مثمنا اختياره لحمل
يتطل��ع إليه كل ريايض؛ ليدون اس��مه عل��م اململك��ة يف ث��اين أك�بر تظاهرة
يف س��جالت التاريخ ،حي��ث إن اختيار رياضية بعد األوملبياد ،متمنيا بأن يكون
حام��ل العل��م يعك��س ثق��ة القيادة دامئا عند حس��ن ظن القيادة الرشيدة،
السياسية والرياضية بكفاءته وجدارته وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة،
له��ذا الرشف العظيم وهو ما حظي به وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،
بدر نارص الذي رفع علم بالده عاليا يف كام ع�بر عن أمله يف أن تكون مملكتنا
مشهد سيظل محفورا يف ذاكرته.ووصف الحبيبة رقام ال يستهان به يف الدورة”.
ب��در نارص تلك اللحظ��ات بالتاريخية ،وأش��اد نارص بجهود كافة أفراد البعثة
مضيفا “إنه أمر يدعو للفخر واالعتزاز ،ممن ش��اركوا يف طاب��ور العرض بحفل

عبر عن ثقته بقدرة أبطال المملكة ليكونوا خير سفراء لوطنهم

االفتتاح ،والذي��ن تكبدوا عناء االنتظار
الطويل الذي اس��تمر نحو  6س��اعات
متواصل��ة؛ من أجل متثيل الوطن ورفع
علم اململك��ة ،وهو ما يعكس حرصهم
ع�لى إظهار ص��ورة البحري��ن بأفضل
ش��كل ،وهو ما تحق��ق بالفعل بفضل
التزام الجميع وتعاونهم.
المنصوري :جاهزون لمنافسات
البولينغ

أك��د رئي��س وف��د البولين��غ محم��د
املنص��وري أن جميع الالعبني جاهزون
لخ��وض املنافس��ات وس��ط معنويات
وتركي��ز عال م��ن قبل الجمي��ع ،وقال
“املعنوي��ات مرتفع��ة والجميع جاهز
للمنافس��ة يف مختل��ف الفئ��ات التي
يش��ارك فيه��ا الالعب��ون ،وه��ذا عائد
إىل التدريب��ات املكثف��ة الت��ي خاضها
الالعبون يف الفرتة الس��ابعة وعىل مدار
ثالثة أشهر متواصلة اس��تعدادا للهذه
الدورة وتحت إرشاف مبارش من االتحاد
وبقيادة املدرب مس��عود صابري ،فقد
تم الرتكيز بعد اختيار الالعبني الس��تة
عىل الجوانب الفنية والنفس��ية؛ لرفع
تركي��ز الالعب�ين وإدخاله��م يف أجواء
الدورة”.وأضاف املنص��وري “الالعبون
تدربوا ع�لى طريقة التس��ديد املتبعة
يف الدورة والقوان�ين الجديدة التي تم
اعتامدها رس��ميا يف هذه الدورة ألول
مرة ،والتي تس��اعد عىل التأهل لدورة
األلع��اب األوملبية الدولي��ة ،واملنتخب
الح��ايل عبارة ع��ن مزيج ب�ين العبني
الشباب واألول ،حيث تم االعتامد عىل

ثالثة العبني من الش��باب ،ومثلهم من
األول”.
وع��ن حظ��وظ الالعبني يف املنافس��ة
باملس��ابقة ،أوضح “املنتخب يضم أكرث
من العب س��بق لهم تحقيق إنجازات
عىل املستوى اآلس��يوي ،وهذا ما يرفع
م��ن س��قف التوقع��ات والطموحات،
ويوس��ف فالح س��بق وأن حقق لقب
بطل آسيا يف مناسبتني ،وهو يف الرتتيب
الس��ابع عىل مستوى الالعبني املحرتفني
يف العامل ،ك�ما أن زميله أحمد العويض
ميتلك ث�لاث ميداليات آس��يوية ،بينام
عم��ر املضح�كي وأس��امة عبدالرحمن
ميلكان ميدالية آسيوية ،هذا ما يجعل
من الحظوظ كبرية يف املنافسة للصعود
عىل منصة التتويج”.
جاكرتا تحييكم

 تفاعل الش��يخ أحم��د الفهد الصباحرئي��س املجلس األوملبي اآلس��يوي مع
وف��د ب�لاده الكوي��ت أثن��اء دخولهم
طابور العرض يف حف��ل االفتتاح ورفع
له��م “العقال” تقدي��را واحرتاما للوفد
الكويتي بعد رفع اإليقاف عن الرياضة
الكويتي��ة من جانب اللجن��ة األوملبية
الدولي��ة -.رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة
اإلندونيس��ية ،رئيس اللجن��ة املنظمة
لدورة األلعاب اآلسيوية “إيريك طاهر”
ه��و ذاته مالك نادي انرتميالن اإليطايل
بعدما اش�ترى  % 70من أسهم النادي
من الرئيس السابق جوزيف مورايت.
 الع��ب منتخبنا الوطن��ي األول لكرةالي��د حس��ن الس�ماهيجي وصل إىل
جاكرت��ا للمش��اركة يف دورة األلع��اب
اآلسيوية بعد أربعة أيام فقط من حفل
زواجه يف البحرين.
 قام عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبيةعمر املاليك بزيارة القرية الرياضية يوم
أمس ولقاء البعثة البحرينية يف املكتب
الخاص بها.
 استغرق نقل الوفد البحريني املشاركيف طابور العرض إىل امللعب الرئيس يف
حفل االفتتاح نحو  6ساعات ،حيث تم
نقله��م بالحافلة إىل املدين��ة الرياضية
قب��ل أن ميكثوا س��اعتني تقريبا يف أحد
القاع��ات الرياضية ،وم��ن ثم الوقوف
لف�ترة طويلة خ��ارج امللع��ب بانتظار
النداء للدخول.

سلمان بن إبراهيم :مشاركة البحرين باآلسياد تجسد اإلدراك بأهمية الحدث

سلمان بن إبراهيم

أكد األمني العام للمجلس األعىل
للشباب والرياضة ،نائب رئيس
اللجنة األوملبية البحرينية الشيخ
سلامن بن إبراهيم آل خليفة
أن مملكة البحرين يف منافسات
دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة
عرشة  2018التي تحتضنها
إندونيسيا تعد محطة جديدة
من محطات البحث عن تعزيز
املكانة الرائدة التي تحتلها اململكة
عىل الساحة الرياضية القارية من

جانب من تدريبات منتخب الرماية

خالل العمل الجاد عىل تحقيق
اإلنجازات املرشفة التي تليق
بسمعة الرياضة البحرينية ،وتعرب
عن قدراتها التنافسية املتميزة يف
املحافل الرياضية الخارجية.
وأضاف الشيخ سلامن بن إبراهيم
آل خليفة أن املشاركة الكبرية
للبحرين يف الدورة اآلسيوية
يجسد اإلدراك بقيمة وأهمية هذا
الحدث الريايض الكبري ،ويرتجم
الحرص عىل إتاحة الفرصة أمام

أكرب عدد ممكن من األبطال
والبطالت لنيل رشف متثيل
اململكة ،ودخول أجواء املنافسة
بحثا عن تحقيق إنجازات جديدة
تضاف إىل سلسلة نجاحات
البحرين يف النسخ السابقة لدورة
األلعاب اآلسيوية وخصوصا يف آخر
دورتني يف كال من (غوانزهو) العام
 2010و(إنشيون) العام .2014
وأكد أن اللجنة األوملبية البحرينية
وبتوجيهات رئيس املجلس األعىل

 ...ومن تدريبات منتخب الرماية

للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة حرصت
عىل توفري الدعم الالزم لالتحادات
الرياضية املشاركة يف الدورة
مبا يكفل تحقيق أفضل النتائج
واملستويات.
وأوضح الشيخ سلامن بن إبراهيم
آل خليفة “أننا عىل ثقة كبرية بأن
أبطال وبطالت مملكة البحرين
سيكونوا خري سفراء لبالدهم

يف هذا املحفل الريايض ،ليس
فقط عرب البحث عن الصعود إىل
منصات التتويج ،وإمنا أيضا من
خالل إبراز الصورة الحضارية
عن اإلنسان البحريني ،واحرتام
قواعد التنافس الرشيف ،وااللتزام
باألنظمة واللوائح ،مع متنياتنا
الصادقة لهؤالء األبطال والبطالت
بالتوفيق يف صناعة قصة نجاح
جديدة يحفظها تاريخ الرياضة
البحرينية”.

بدر ناصر يحمل علم المملكة في طابور العرض
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ثالثيــة اجويــرو ...وسقــوط يونـايتــد
(وكاالت) :أح��رز س�يرجيو اجويرو
الثالثي��ة رق��م  13م��ع مانشس�تر
س��يتي ،بينام مل يتأثر حامل اللقب
بغياب كيفن دي بروين ليس��حق
هدرس��فيلد ت��اون  6-1ويتقاس��م
صدارة ال��دوري اإلنجليزي املمتاز
لكرة القدم أمس األحد .فيام سقط
جاره مانشسرت يونايتد أمام برايتون
.3-2
وسجل الهداف األرجنتيني أهدافه
يف الدقائ��ق  25و 35و ،75وس��دد
يف القائ��م وس��ط أداء مذه��ل مل
ميلك الفريق الضيف ،وهو الوحيد
الذي حرم سيتي من التسجيل عىل
ملعبه يف املوسم املايض الرد عليه.
وهز جابرييل جيس��وس الش��باك،
وهو م��ا فعله ديفيد س��يلفا أيضا
يف مبارات��ه رق��م  250يف ال��دوري
املمتاز ،واستكمل تريينس كونجولو
السداس��ية ع��ن طري��ق الخطأ يف
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مرم��اه بعد عمل ف��ردي رائع من
البديل لريوي ساين.
وقال اجوي��رو الفائز بجائزة أفضل
العب يف املب��اراة ،وال��ذي كان يف
طريقه للخروج عندما سجل هدفه
الثالث “أنا س��عيد .كن��ت مرهقا
بعض اليشء .حاولت مرتني أو ثالثة
تسجيل الهدف الثالث”.
وع�لى غ�ير املعت��اد ق��رر بي��ب
جوارديوال وضع جابرييل جيسوس
بجان��ب اجوي��رو يف التش��كيلة
األساس��ية ومل يس��تطع هدرسفيلد
إيقافهام.
وبعدم��ا صم��د مل��دة  25دقيق��ة
أرس��ل الحارس ايدرسون متريرة إىل
اجويرو ليحافظ الالعب األرجنتيني
عىل هدوئه ويضع الكرة يف املرمى.
وهز جابرييل جيس��وس الش��باك
بعدم��ا تب��ادل متري��ر الك��رة مع
بنجام�ين ميندي ،وس��دد يف مرمى

الدوري االنجليزي
الجولة 2

22.00

الدوري االسباني
الجولة 1

فالنسيا -اتلتيكو
بلباو -ليغانيس

21.00
23.00

الدوري االيطالي
الجولة 1

اتاالنتا -فروسينوني

21.30

كأس ألمانيا
الدور األول

غرويثر فورث -دورتموند

سيرجيو اجويرو

عبقرية ميسي

أغسطس

ك باالس -ليفربول

بن هيمر الذي فش��ل يف إمس��اك
الكرة بعد متريرة عرضية لتصل إىل
اجويرو الذي أض��اف هدفه الثاين
والثال��ث لس��يتي يف غضون عرش
دقائق مذهلة من سيتي.
ورغم أن يون س��تانكوفيتش قلص
الفارق قب��ل نهاية الش��وط األول
مل مينح ديفيد س��يلفا منافسه وقتا
للراحة وأحرز هدفا رائعا من ركلة
ح��رة يف مبارات��ه  250يف الدوري
املمتاز.
وأضاف اجويرو هدف��ه الثالث يف
الدقيق��ة  75قب��ل أن يهز تريينس
كونجولو ش��باكه بالخطأ ليستكمل
السداس��ية ،وهو الهدف التاسع يف
شباك هدرسفيلد يف مباراتني.
وس��قط فري��ق مانشس�تر يونايتد
بش��كل مفاج��ئ عىل ي��د مضيفه
برايتون بثالثية لهدفني.
أصحاب األرض مل ميهلوا الش��ياطني

الحم��ر س��وى  25دقيق��ة ليفتتح
جلني موراي النتيجة قبل أن يضيف
زميله ش�ين دايف اله��دف الثاين يف
غضون دقيقتني.
وقل��ص اليونايت��د الف��ارق بهدف
حم��ل إمض��اء البلجي�كي روميلو
لوكاك��و يف الدقيق��ة  34دون أن
ينتهي الشوط األول عىل وقع هذا
الهدف.
وقبل الذهاب إىل االس�تراحة سجل
برايت��ون اله��دف الثال��ث بحلول
الدقيقة  44م��ن ركلة جزاء نفذها
باسكال جروس.
ويف الدقيقة  93س��جل الش��ياطني
الحمر الهدف الثاين من ركلة جزاء
عرب أقدام الفرنيس بول بوجبا.
ويف مباراة أخرى أمس ،منح هدفان
يف الش��وط الثاين من القائد تروي
ديني ووي��ل هيوز واتفورد انتصارا
رائعا بنتيجة  3-1عىل أرض برينيل.

21.45

أوزيل كان يحتاج للدعم
(وكاالت) :أبدى رئيس االتحاد األملاين لكرة القدم راينهارد
غريندل أسفه لشعور مسعود أوزيل بأن االتحاد “خذله”،
مقرا مبحدودية دعمه لالعب الرتيك األصل إزاء “الهجامت
العنرصية” التي واجهها بسبب صورته مع الرئيس الرتيك
رجب طيب أردوغان.
وقال غريندل يف مقابلة نرشتها صحيفة “بيلد” األملانية
الواسعة االنتشار األحد “أنا آسف اذا ما شعر أن االتحاد
األملاين لكرة القدم خذله”.
أضاف “كان عيل أن أضع نفيس يف موقف أكرث وضوحا
إزاء الهجامت العنرصية من بعض الجهات ،وكان عيل
أن أقف أمام مسعود أوزيل” ،يف إشارة اىل رضورة تويل
الدفاع عنه بشكل مبارش ،قبل أن يتابع “هجامت كهذه
هي غري مقبولة .كان عيل أن أجد كلامت أكرث وضوحا”.
وكان أوزيل ( 29عاما) العب خط وسط أرسنال
اإلنجليزي ،قد أعلن يف أواخر يوليو اعتزاله اللعب دوليا
ردا عىل “العنرصية وعدم االحرتام تجاهي” ،يف إشارة
اىل االنتقادات الحادة التي وجهت إليه ولزميله العب
مانشسرت سيتي اإلنكليزي إلكاي غوندوغان ،وهو أيضا
من أصول تركية ،يف أعقاب نرش صورة لهام مع الرئيس
الرتيك خالل زيارة قام بها للندن .ورفض غريندل واالتحاد
االتهامات العنرصية التي وجهها اليه أوزيل يف بيان
االعتزال الطويل ،كام أنه مل يتقدم باعتذار مبارش لالعب
الذي القى أيضا انتقادات عىل خلفية الخروج املبكر
ألملانيا بطلة العامل  ،2014من الدور األول لنهائيات كأس
العامل  2018يف روسيا.
ورأى رئيس االتحاد يف حديثه أنه “من املهم أن أشدد عىل
أنني بعد كأس العامل ،مل أعلق أبدا عىل أدائه ( )...بالنسبة
إيل كان من الواضح دامئا أننا نفوز معا ونخرس معا .توجيه
اللوم لالعب واحد سيكون غريبا”.
وكان أوزيل الذي حظي قرار اعتزال بتأييد رسمي تريك،
قد قال يف بيان اعتزاله “عندما نفوز أصبح أملانيا ،وعندما
نخرس أتحول اىل مهاجر” .وعىل رغم التعاطف الذي بدا
أن غريندل يبديه مع الالعب ،شدد عىل أن األخري كان من
املفرتض أن يخرج عن صمته بشأن القضية رسيعا.
وقال “بعد الصور مع الرئيس أردوغان ،أصدر إلكاي
غوندوغان بيانا رصيحا ( )...كنت أرغب يف أن يقوم أوزيل
باألمر نفسه ،ألنني أعرف من التحدث اىل املشجعني أنهم
كانوا أيضا يطرحون أسئلة عن املوضوع”.
وتابع “لكن يف أي حال ،ال يجب أن يتم تفسري ذلك عىل
أنه انتقاد ألدائه”.

(وكاالت) :ركزت الصحف اإلسبانية،
الص��ادرة أم��س األح��د ،ع�لى فوز
برش��لونة ع�لى ديبورتيف��و أالفيس،
يف أول مباراة بالليج��ا ،كام اهتمت
مبواجهة ريال مدريد أمام خيتايف.
وكتبت صحيفة “م��اركا”“ :أول عام
دون كريستيانو”.
وقالت “كريس��تيانو يفتتح مبارياته
بال��دوري اإليطايل بالفوز عىل كييفو
فريونا بدون أن يسجل”.
وعلق��ت عىل فوز برش��لونة وقالت
“عبقرية مييس تنقذ برشلونة”.
وع�لى غ�لاف صحيف��ة “مون��دو
ديبورتيف��و” ج��اء العن��وان “مييس

العبقري”.
وتابع��ت “ليو يكرس ج��دار أالفيس
ويح��رز الهدف  6000لربش��لونة يف
الليج��ا ،أح��رز النج��م األرجنتين��ي
هدفني وهدف من كوتينيو يبدأ بها
البلوجرانا رحلة الدفاع عن لقبه”.
وأوضح��ت الصحيفة رغب��ة فيليبي
لوي��س ،يف الرحي��ل ع��ن أتلتيك��و
مدري��د ،واالنتقال إىل باريس س��ان
جريمان.
في�ما تحدثت عن مب��اراة يوفنتوس
وكييفو فريونا ،وقالت إن كريستيانو
فش��ل يف التسجيل بأول مباراة له يف
الدوري االيطايل.

غالف “موندو ديبورتيفو”

وجاءت صحيفة “س��بورت” وقالت
“قائدي يا قائدي”.
وأضافت “مييس يقود برشلونة للفوز
عىل أالفيس وتسجيل الهدف 6000
لربش��لونة يف الليجا ،بعد  9س��نوات

من إحراز الهدف ”5000
وعنونت صحيفة “س��وبر ديبوريت”
ع�لى صفحته��ا األوىل “مطلوب من
لوبيتيجي”.
وأش��ارت الصحيف��ة لرغب��ة مدرب
ريال مدريد يف التعاقد مع رودريجو
مورين��و مهاج��م فالنس��يا ،يف حني
يريد املدرب مارسيلينو ،اإلبقاء عليه
لضامن املنافسة عىل مركز املهاجم.
أم��ا بخص��وص صفق��ة جونكال��و
جيدي��س ،فمن املحتم��ل أن يتخىل
باريس س��ان جريمان عن خدماته يف
النهاية ،ولك��ن ال تزال هناك العديد
من االحتامالت.

انطالقة كريستيانو وسحر نابولي
(وكاالت) :ركزت الصحف اإليطالية،
الص��ادرة أم��س األح��د ،ع�لى فوز
يوفنتوس ونابويل ،يف أوىل مبارياتهام
يف بطول��ة ال��دوري اإليط��ايل ،عىل
كييفو فريونا والتسيو.
وعنون��ت صحيفة “الجازيت��ا ديللو
س��بورت”“ :يويف ورونال��دو ،قانون
األبط��ال ..الس�يريا أ تب��دأ :أليجري
يكافح ويفوز  3-2يف كييفو”.
وأضافت “كييفو يأخذ املقدمة ،2-1
ورونالدو يعطي دفعة للفريق لكنه
مل يسجل ..برينارديسيك يسجل هدف
الفوز يف الدقيقة .”93
وتابعت“ :املل��ك كارلو ..أنش��يلويت
يهزم التس��يو ،وإنس��يني يحس��م..

ناب��ويل مقن��ع ،ويحق��ق انتص��ارا
وع��ودة يف النتيجة عن طريق ميليك
وتسديدة رائعة من إنسيني”.
وسلطت الصحيفة الضوء عىل الفوز
الذي حققه س��اري برفقة تش��يليس
عىل الغريم آرسنال.
وأردفت“ :ميالن ،يا لها من مشكلة..
س�ترينيتش تم إيقافه عن مامرس��ة
كرة القدم بسبب مشاكل يف القلب”.
وخرج��ت صحيفة “كوري��ري ديللو
س��بورت” ،بعنوان“ :أنش��يلوتيمو..
ناب��ويل يف قبضته :فاز عىل التس��يو
 ..2-1روايات ميليك وسحر إنسيني:
األزوري يلغى افتتاحية إميوبييل”.
وأضاف��ت“ :كريس��تيانو وعقلي��ة

العظ�ماء :س��يطر األبط��ال ع�لى
االس��تحواذ كلية ،وكافح��وا وحققوا
الفوز”.
وتابعت“ :خضرية ،هدف عكيس من
باين وبرينارديس�كي ،يجلب��ون أول 3
نقاط إىل أليجري ،الذي أظهر تفسريًا
لحيازة الكرة بنسبة .”% 72.6
وأردفت “جن��ازات الدولة :لكن كرة
القدم ال تتوقف :مدينة جنوى تبيك”.
وعنون��ت صحيفة “توتو س��بورت”:
“كريس��تيانو ويوفنت��وس لديه�ما
عي��ون النمر ..رونال��دو يقدم عرضً ا،
ويدفع البيانكونريي للفوز يف الوقت
الضائع بفضل هدف برينارديس�كي..
وبونوتيش يؤدي أدا ًء حسنًا”.

غال

ف “توتو سبورت”

فيليبي لويس يستعد للمغادرة
(وكاالت) :متن��ى امل��درب األرجنتين��ي
ألتلتيكو مدريد اإلس��باين دييغو سيميوين
“األفضل” لظهريه األيرس الربازييل فيليبي
لويس ،وس��ط تقارير صحافية تش�ير اىل
أن الالع��ب طلب من ناديه املوافقة عىل
انتقاله لباريس سان جرمان الفرنيس.
وقال س��يميوين يف مؤمتر صحايف عش��ية
املب��اراة ضد مضيفه فالنس��يا يف املرحلة
األوىل م��ن املوس��م الجدي��د لل��دوري
اإلسباين يف كرة القدم “الالعب يعرف أننا
نحبه جدا وأنه مهم بالنسبة إلينا”.
أضاف “غدا س��يلعب (اليوم) وبالنس��بة
إيل لي��س فقط يف مب��اراة الغد ( )...لكن
كام تعرف��ون :للالعبني الذي��ن قدموا لنا
الكثري ،أنا أمتنى لهم دامئا األفضل”.
وأتت ترصيحات سيميوين يف يوم أشارت
تقاري��ر صحافية اىل أن الالعب البالغ 33
عام��ا ،يقرتب من االنتق��ال من العاصمة
اإلسبانية اىل الفرنسية.
وأوردت صحيف��ة “ماركا” اإلس��بانية أن
لوي��س “طل��ب م��ن ناديه الس�ماح له

فيليبي لويس

باملغ��ادرة هذا الصيف م��ن أجل اكامل
انتقاله اىل باريس س��ان جرمان” ،مشرية
اىل أن الن��ادي الفرنيس قدم عرضا لالعب
البالغ  33عاما.
وأش��ارت صحيف��ة “ليكي��ب” اىل أن
االهتامم بلويس ينطلق من رغبة املدرب
الجديد لس��ان جرم��ان األمل��اين توماس
توخ��ل ،يف تعزي��ز صف��وف الفريق قبل
إقف��ال ف�ترة االنتق��االت الصيفية يف 31

أغسطس الحايل.
وأوضحت الصحيفة أن الرتكيز األس��ايس
لتوخ��ل ال��ذي يق��ود بطل فرنس��ا هذا
املوس��م خلفا لإلس��باين أوناي إميري ،هو
ضم ظهري أيرس ،لتعزيز خياراته يف املركز
الذي يش��غله ع��ادة يف الفريق الفرنيس
ليف�ين ك��ورزاوا ،الس��يام وأن الن��ادي مل
يعوض انتقال اإلس��باين يوري برشيش اىل
أتلتيك بيلباو.

وأش��ارت “ليكي��ب” اىل أنه نظ��را لتعرث
املباحثات ح��ول العبني آخرين محتملني
أبرزهم الربازييل أليكس س��اندرو العب
يوفنت��وس اإليط��ايل ،ومواطن��ه ويندل
بورغيش العب باير ليفركوزن األملاين ،يف
ظل مطالب مالية مرتفعة لنادييهام تصل
اىل  60ملي��ون ي��ورو ،بدأ س��ان جرمان،
البح��ث يف خيارات أخ��رى أبرزها لويس
الذي ش��ارك كبديل مع منتخب بالده يف
نهائيات كأس العامل .2018
ويرتب��ط لويس بعقد م��ع أتلتيكو حتى
يونيو  ،2019ما يثري اهتامم سان جرمان
لكون��ه ميك��ن أن يحصل ع�لى خدمات
لوي��س لقاء ب��دل مايل أقل م�ما لو كان
عقده طويل األمد.
وأوضح��ت “ليكي��ب” أن س��ان جرمان
يقرتح ع�لى الالعب عق��دا لثالثة أعوام،
مع��وال ع�لى “جاذبي��ة” برازيلي��ة يف
صفوفه نظرا لوجود نيامر وتياغو س��يلفا
وماركيني��وس ،ما قد يس��اهم يف الالعب
باالنضامم.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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بــدء العــد التنــازلــي إلطـــالق “كرتـــون نتـــورك اليـــف!”
تُباع الآن �رسيعا ً تذاك���ر العر�ض امل�رسحي
املرتقب م���ن اجلميع “كرت���ون نتورك اليف!
ه�ي�روز يوناي���ت” ،ال���ذي ت�ست�ض���يف مملكة
البحرين العر�ض الأول له على م�ستوى منطقة
ال�رشق الأو�س���ط ،و�سي�س���تمر على مدار عطلة
الأ�ض���حى ابتدا ًء من  23وحتى � 26أغ�س���ط�س.
وتتوفر التذاكر الآن ع�ب�ر املوقع الإلكرتوين
 ،manama.platinumlist.netكما تتوفر
أي�ض���ا ابتدا ًء من � 19أغ�س���ط�س عرب من�ص���ات
� ً
فعلي���ة يف مرك���ز البحرين ال���دويل للمعار�ض
وامل�ؤمترات .وتتولى هيئة البحرين لل�سياحة
واملعار����ض تنظي���م ه���ذا العر����ض املمي���ز
بالتعاون مع �رشكة ’اليف ني�شن ميدل �إي�ست‘
و�ش���بكة ’كرت���ون نتورك‘ اململوك���ة من قبل
�رشكة ’ترينر‘.
وبهذه املنا�س���بة ،ق���ال مدير �إدارة
الت�س���ويق والرتويج ال�س���ياحي لهيئة

البحرين لل�س���ياحة واملعار�ض يو�س���ف
اخلان“ :بد�أ الع���د التنازيل لإطالق هذا
العر����ض الفريد م���ن نوعه ،كم���ا تنفد
التذاك���ر �رسيعا ً ،لذا فقد حر�ص���نا على
�إ�ض���افة خيار �إ�ض���ايف للعائالت الراغبة
يف �رشائها من من�صاتنا الفعلية يف مركز
البحرين الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات.
كذلك تتوفر التذاكر عرب الإنرتنت”.
من جانبه ،قال مدير الرتخي�ص لدى
�رشك���ة “ترينر ال�رشق الأو�س���ط و�ش���مال
�أفريقي���ا وتركيا” علي احلج���ر“ :،نحن
متحم�س���ون للغاية لتق���دمي عر�ض حي
يتيح لل�صغار وحمبي “كرتون نتورك”
فر�صة التفاعل مبا�رش ًة مع �أبطالنا حتى
ي�س���تلهموا منه���م الطم���وح يف حياتهم
امل�ستقبلية”.
تبل���غ �أ�س���عار التذاك���ر  25و 12و6

دين���ار كم���ا يتوافر خ�ص���م  % 20على
باقات العائ�ل�ات املكونة من  5تذاكر.
وت�ص���ل م���دة العرو����ض �إل���ى �س���اعة
ون�ص���ف ،وتب���د�أ يوميا ً يف ال�س���اعة 11
�صباحا ً ،و 3:30ع�رصا ً ،و 7م�ساءً.

أقساط مخفضة عند شراء “الند روفر ديسكفري” الجديدة كل ًيا

�أعلنت �رشك���ة ال�س���يارات الأوروبية جاكوار
الند روفر عن �إطالق عرو�ض مذهلة على �سيارة
الن���د روف���ر دي�س���كڤري اجلدي���دة ذات الأداء
العايل.
انطالقً ���ا م���ن �س���عيها لتوف�ي�ر �أف�ض���ل
العرو�ض القيمة للعمالء ،تقدم �رشكة ال�سيارات
الأوروبي���ة جاك���وار الن���د روف���ر فر�ص���ة مميزة
المت�ل�اك �س���يارة دي�س���كڤري بق�س���ط �ش���هري
خمفّ����ض يبد�أ م���ن  333دينارا ،مع ن�س���بة % 0
فائدة ملدة � 5س���نوات .و�س���يتوفر العر�ض مع
مزايا قيمة ت�ش���مل � 5سنوات �ضمان جماين ،و5
�س���نوات خدمة �صيانة جمانية �إ�ضافة الى خدمة
امل�س���اعدة على الطريق على مدار ال�ساعة ملدة
� 5سنوات جمانًا.
وبهذه املنا�س���بة� ،رصح املدير العام ل�رشكة
ال�س���يارات الأوروبية جاكوار الند روفر �ستيفن
الي قائ�ل� ًا “ي�س���عدنا ج���دًا يف �رشكة ال�س���يارات
الأوروبي���ة جاكوار الند روف���ر �أن نقدم لعمالئنا
فر�ص���ة مده�ش���ة المت�ل�اك �س���يارة الن���د روفر
دي�س���كڤري اجلدي���دة كليًا ،ب�أق�س���اط �ش���هرية

تب���د�أ م���ن  333دين���ارا .وبا�س���تطاعة الراغبني
باقتناء هذه ال�سيارة اال�س���تثنائية ،اال�ستفادة
من العر�ض عرب دفع �أق�س���اطهم مع ن�سبة % 0
فائدة على مدى � 5سنوات”.
و�أ�ضاف “ي�ش���مل العر�ض خدمتي ال�صيانة
وال�ض���مان جمانً���ا ،مم���ا ي�ض���من احلف���اظ على

املركبة ب�أف�ض���ل حال���ة طوال فرتة الت�س���ديد.
ون�س���عى عرب هذه احلملة ملن���ح العمالء �إمكانية
��ش�راء �س���يارة الدف���ع الرباع���ي املت�ألق���ة هذه
ب�س���هولة مطلق���ة ،ونت��ش�رف بدع���وة اجلمي���ع
لزيارتنا يف معر�ض ال�سيارات الأوروبية جاكوار
الند روفر وجتربة �أدائها املتميز عن قرب”.

عيد األضحى بـ “السيتي سنتر” ...جوائز وعروض استثنائية
يحتفل «�س���يتي �س���نرت البحري���ن» التابع
ل�رشكة «ماجد الفطيم» ،الرائدة يف جمال تطوير
و�إدارة مراك���ز الت�س���وق ،وامل���دن املتكامل���ة
ومن�ش����آت التجزئ���ة والرتفي���ه عل���ى م�س���توى
ال��ش�رق الأو�س���ط وافريقيا و�آ�س���يا ،بحلول عيد
الأ�ضحى املبارك با�ست�ضافة �أجمل الفعاليات
والعرو����ض اال�س���تثنائية التي �س���تن�رش الفرح
واملرح والأجواء االحتفالية.
ولأول مرة يف البحرين ،ي�ست�ضيف «�سيتي
�س���نرت البحري���ن» فرقة العرو����ض الأكروباتية
الهنغاري���ة «في�س تيم» الت���ي حطمت العديد
من الأرقام القيا�سية العاملية �ضمن مو�سوعة
جيني�س ،والتي �س���تقدم جمموعة من العرو�ض
اال�س���تثنائية على مدار � 5أيام حافلة باحلما�س
والت�ش���ويق واحل���ركات الريا�ض���ية القوي���ة
والفق���رات اال�ستعرا�ض���ية والبهلواني���ة خالل
الفرتة ما بني  21ولغاية � 25أغ�سط�س احلايل.
كذلك حر�ص «�سيتي �سنرت البحرين» على
مكاف����أة ال���زوار بجوائ���ز «العيدي���ة » اليومية،
حي���ث �س���يمكن ال���زوار الذي���ن ينفق���ون 30
دين���ارا �أو �أك�ث�ر لدى �أي من متاج���ر املركز من
الدخول يف ال�س���حب للفوز ببطاقات “هديتي”

حملة تتيح لزوار المطار إيقاف سياراتهم مجا ًنا

اطلق���ت �رشك���ة مطار البحري���ن ،اجلهة
امل�س�ؤولة عن �إدارة وت�شغيل مطار البحرين
ال���دويل ،حمل���ة ت�س���ويقية جدي���دة تتي���ح
لل���زوار القادم�ي�ن ليقلّوا �أف���راد عائالتهم
�أو �أ�ص���دقائهم والقادم���ون ال���ى مملك���ة
البحرين ع�ب�ر مطار البحرين الدويل �إمكانية
اال�س���تمتاع ب�إيق���اف �س���ياراتهم جمانً���ا يف
مواقف ال�سيارات“.”A
حملة “تناول الطعام واركن �س���يارتك
جمانً���ا” �أطلقته���ا ال�رشكة يف � 19أغ�س���ط�س
اجلاري وت�س���تمر حت���ى � 31أكتوبر املقبل،
ومن خاللها �سيحق للزوار الذين ينفقون 4
دنان�ي�ر يف �أي من منافذ الطعام �أو املقاهي

املنت�رشة يف �ص���الة الو�ص���ول احل�صول على
ميزة �إيقاف �سياراتهم جمانًا ملدة �ساعتني
يف موق���ف �س���يارات مط���ار البحرين الدويل
املميز.
ي�ش���ار �إلى �أن �رشكة مط���ار البحرين هي
ال�رشكة امل�س����ؤولة عن تعزي���ز قدرات مطار
البحري���ن ال���دويل وزي���ادة ن�س���بة �إ�س���هامه
يف االقت�ص���اد املحل���ي .ويف �إط���ار دوره���ا
الت�شغيلي ،ت�ضطلع ال�رشكة مب�س�ؤولية و�ضع
اخلطط والتداب�ي�ر الالزمة لتطوير اخلدمات
والعملي���ات يف املط���ار وحتدي���ث البني���ة
التحتي���ة لتواكب متطلب���ات قطاع الطريان
املتنامي و�أعداد امل�سافرين املتزايدة.

عروض مغرية على أسعار التذاكر من البحرين إلى اسطنبول

بقيمة  500دينار .و�س���يتمكن  10مت�س���وقني
حمظوظ�ي�ن من الفوز يومي���ا ً بجوائز “العيدية
ال�س���عيدة” البالغ قيمته���ا  500دينار ،والتي
ت�رسي �صالحيتها خالل الفرتة ما بني 25 – 19
�أغ�سط�س اجلاري.
ويف هذا ال�ص���دد ،قال مدير �أول «�س���يتي
�سنرت البحرين» دعيج خليفة الرميحي“ :التزاما

بتحقيق ر�ؤية ماجد الفطيم الرامية �إلى حتقيق
�أ�س���عد اللحظات لكل النا�س كل يوم� ،ستقدم
الفرقة اال�ستعرا�ض���ية املمي���زة “«في�س تيم»
�أجم���ل و�أق���وى العرو�ض .كما ي�س���عدنا مكاف�أة
الزوار يف عيد الأ�ض���حى املبارك بفر�صة الفوز
ببطاق���ات “هديتي” بقيم���ة  500دينار يوميا ً
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة”.

�أعلنت اخلط���وط اجلوية الرتكية عن
�أ�سعار خا�صة على رحالتها �إلى ا�سطنبول
ل�ش���هر �أغ�س���ط�س .وميك���ن للعم�ل�اء من
البحري���ن الآن حج���ز تذك���رة بقيمة 139
ديناراً عند �س���فرهم على منت خطوطها
اجلوي���ة من مط���ار البحرين ال���دويل �إلى
مطار ا�سطنبول �أتاتورك.
ي�ش���مل هذا العر�ض العم�ل�اء الذين
يقوم���ون بحج���ز رحل���ة من البحري���ن �إلى
ا�س���طنبول خ�ل�ال الف�ت�رة ب�ي�ن 25 – 6
�أغ�س���ط�س اجل���اري ،وذلك طامل���ا كانت
لديهم النية لل�سفر خالل الفرتة املمتدة

من � 20أغ�س���ط�س اجلاري الى  31مار�س
.2019
وتع���د ا�س���طنبول مدين���ة متكامل���ة
يج���د فيه���ا الزائر ما يبح���ث عنه كوجهة
�س���ياحية ،حي���ث متتلك �أماك���ن تاريخية
عريقة متتد لقرون من الزمن ،وم�أكوالت
ممي���زة ،وفنون ناب�ض���ة باحلياة وجوانب
ثقافي���ة متنوع���ة .وال تقت�رص ا�س���طنبول
على كونها مكانا ً ممتعا ً للم�سافرين ،بل
ت�ش���كل �أي�ضا ً وجهة �س���فر مريحة للغاية
تلبي �أذواق املواطنني من خمتلف �أنحاء
العامل.

“زين” :تقييم الجامعيين لمبادرة “شبكة الجامعات المستقبلية”
�أقامت �رشكة زين البحرين� ،رشكة االت�ص���االت
الرائ���دة يف مملكة البحرين ،برناجما ً لتقييم طلبة
اجلامع���ات �ض���من مبادرته���ا ل�ش���بكة اجلامعات
امل�س���تقبلية ( ،)FUNال���ذي �ص���مم لتدري���ب
الطلب���ة البحريني�ي�ن وتقدمي فر�ص���ة اكت�س���اب
اخلربات م���ن خالل تعري�ض���هم لتحديات واقعية
يف ع���امل الأعم���ال ،و�إعداده���م ل�س���وق العمل بعد
تخرجهم.
�ش���ارك يف برنام���ج التقيي���م قراب���ة 70
طالب���ا ً بحريني���ا ً ،ت�ت�راوح �أعماره���م بني 19
و ،24اطلعوا خالله على حتديات ون�ش���اطات
حتاك���ي احلياة اليومية يف �س���وق العمل ،وقد
للتواصل مع المحررة 17111509 :

مت ت�ص���ميمها لتقيي���م قدرته���م على العمل
اجلماع���ي واتخاذ الق���رار والتوا�ص���ل الفعال
ملعاجلة التحديات.
وقال���ت املدير التنفي���ذي للم���وارد الب�رشية
يف زي���ن البحرين دانة بو خما����س“ :يقدم برنامج
�ش���بكة اجلامع���ات امل�س���تقبلية للطلب���ة جترب���ة
تدريبي���ة حقيقي���ة لتطوي���ر امله���ارات الالزم���ة،
و�إعداده���م للتعام���ل م���ع حتديات �س���وق العمل
احلقيقية خالل حياتهم املهنية .ي�أتي برنامج زين
البحرين لتطوير �شباب ومبادرة �شبكة اجلامعات
امل�س���تقبلية ( )FUNكج���زء م���ن ا�س�ت�راتيجية
امل�س�ؤولية االجتماعية يف ال�رشكة ،ونحن ملتزمون

بدعم الطلبة امل�ش���اركني ال�ستك�ش���اف مواهبهم
ومهاراتهم ،ونقاط قوتهم وفر�ص النمو ،والعمل
معهم عن كثب لي�ص���بحوا م�س���اهمني فاعلني يف
بناء م�ستقبل مملكة البحرين”.
وبنا ًء على نتائج التقييم ،يتم اختيار جمموعة
م���ن الط�ل�اب للم�ش���اركة يف برنام���ج التدري���ب
الداخلي من مبادرة �شبكة اجلامعات امل�ستقبلية،
متت���د ما بني  4و� 5أ�س���ابيع وتت�ألف ثالث مراحل
هي النظرية والعملية واملحاكاة .و�س���يتم اختبار
امل�ش���اركني بعد �إكم���ال كل مرحلة ،و�س���ينطلق
املر�ش���حون الناجح���ون يف رحلته���م التدريبية يف
خمتلف �أق�سام زين البحرين ملدة � 16شهراً.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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االثنين

ي�س���تعد فريق امل�رسحي���ة الكوميدية “ي���ا �أين يا بطة”
لتقدمي عرو�ض���ه عل���ى م��س�رح مدار�س الأجن���ال الأهلية يف
الإح�س���اء باململكة العربية ال�س���عودية ،ابتدا ًء من �أول �أيام
عيد الأ�ض���حى املقب���ل .اجلدير بالذك���ر �أن م�رسحية “يا �أين
يا بطة” ح�ص���دت �إقباال جماهرييا كبريا وجناحا ا�س���تقطب
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مسافات

جماه�ي�ر ال���دول اخلليجية خالل عر�ض���ها يف عيد الأ�ض���حى
العام املا�ض���ي يف البحرين ،وهي من �إخراج وت�أليف ح�س���ن
الإ�س���كايف ،بطولة �س���امي ر�ش���دان ،ح�س���ن حممد ،عبداهلل
�س���ويد ،خليل املطوع ،جعفر ال�س���اري ،الب�س���ام علي ،علي
خامت ،جعفر التمار ،منى الروبي ،هبة قطب.
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حصريا في “البالد” ...األفالم المعروضة في عيد األضحى
Charming

طارق البحار

�أيام قليلة وتقدم يف دور ال�سينما البحرينية
اف�ضل الأفالم العربية والهوليودية والبوليودية،
حيث ت��وج��د على ال�ساحة ال�سينمائية يف عيد
الأ�ضحى ه��ذا ال��ع��ام جمموعة كبرية م��ن الأف�لام
املتنوعة ،فتتناف�س على من�صة �سينما العيد �أفالم
تختلف ق�ص�صها و�أبطالها.
وه���ذه الأف��ل�ام ال��ت��ي �ستعر�ض يف فوك�س
�سينكو البحرين يف �شا�شاتها املتنوعة يف اململكة
والتي جاءت �أهمها على النحو التايل:

البدلة (عربي)
ت��دور الأح���داث حول
�أك�����رم ال����ذي يج�سده
ال��ن��ج��م ت��ام��ر ح�سني
وال���ذي يتلقى دع��وة
حل�����������ض�����ور ح���ف���ل���ة
ت��ن��ك��ري��ة ،ف��ي��ق��رر
ارت��داء زي ال�رشطة،
ما يت�سبب يف وقوعه
يف �أزم����ة النتحاله
���ص��ف��ة �ضابط
��ش�رط���ة ،يف
الوقت
ال���ذي
يبحث

�أمري �شاب يتعر�ض لإغراء ي�صعب مقاومته مِن
قِ بَل عذراء ترغب فيه لأمواله فقط ال غري ..بينما
الأم�ير اجل��ذاب (فيليب �شارمينج) �أحلقته لعنة
يف طفولته ،جتعل من زواج��ه ب ��أي فتاة يلتقيها
�أمرًا �إلزاميًا ال منا�ص منه ،فيرتك خلفه �سيلاً من
العا�شقات واملري�ضات بغرامه تعيث انتقامًا يف
مملكته.
من متثيل :دميي لوفاتو ،يلمر فالديراما،
�سيا ،نيا فاردولي�س� ،آ�شلي تي�سدال و�أفريل الفني.

فيه عن ملف معني فتقع له العديد من املفارقات.
من متثيل :تامر ح�سني� ،أك��رم ح�سني ،ماجد
امل�رصي و�أمينة خليل.

Happy Bhag Jayegi

Mile 22
�ضابط خمابرات �أمريكي بارع ،يحاول مبعاونة
وح���دة ق��ي��ادة تخطيطية ��سري��ة للغاية �أن يقوم
بتهريب �ضابط �رشطة غام�ض  -بحوزته معلومات
ح�سا�سة  -خلارج البالد.
من متثيل :م��ارك وي��ل�برج ،لورين كوهني،
روندا روزي ،جون مالكوفيت�ش� ،ساال بيكر و�أيكو
�أوي�س.

The Darkest Minds
حينما يتنامى لدى املراهقني قدرات خارقة
جديدة ،يتم اعتبارهم م�صدر تهديد من قبل

احتفاالت “العيد
في دبي”

احلكومة ويحتجزوا ،وتنجح روبي البالغة من العمر
�ستة ع�رش عامًا يف الهرب من مع�سكرها ،وتن�ضم
ملجموعة من املراهقني الفارين الباحثني عن ملج�أ
�آمن ،وتكت�شف هذه املجموعة �أن عليهم ال�صمود
يف وجه البالغني امل�سيطرين على مقدرات الأمور.
م��ن متثيل� :آم��ان��دال �ستينربج ،م��ان��دي م��ور.
���س��ك��ي�لان ب��روك�����س .واال�����س الجن���ه���ام ،ه��اري�����س
ديكن�سون وجويندولني كري�ستي.

قبيل حلول عيد الأ�ضحى ،تعلن “م�ؤ�س�سة
دبي للمهرجانات والتجزئة”� ،إحدى م�ؤ�س�سات
دائرة ال�س���ياحة والت�س���ويق التج���اري بدبي
“دبي لل�س���ياحة” عن احتف���االت “العيد يف
دبي” التي تت�ض���مَّن باق��� ًة من الفعاليات
والأن�ش���طة امل�ش���وِّقة والألع���اب الناريَّة،
يف مواق���ع خمتلف���ة بدب���ي .ويف الآت���ي،
ملحةٌ عن بع����ض الفعاليات واحلفالت
الغنائيَّ���ة والأن�ش���طة املختلفة� ،إلى
جانب العرو�ض الرتويجية وفر�صة

الربح الوفري.
• �س���تحيي الفنَّان���ة بلقي�س حف�ًل�ااً غنائيًّا
يف �س���وق التن�ي�ن  ،2وذل���ك ي���وم اجلمعة 24
�أغ�سط�س عند ال�سابعة والن�صف م�ساءً.
• �ست�ست�ض���يف الوجهة ال�شاطئية مُقابل
“جم�ي�را بيت����ش ريزيدن�س” عرو����ض الألعاب
الناريَّة ،ابتدا ًء من  22حتَّى � 24أغ�س���ط�س ،عند
الثامنة والن�صف م�ساءً.
• �ستح�ض���ن الوجه���ة ال�ش���اطئية لأم�ي�ر
عرو�ض الألع���اب الناريَّة ،وذلك من التا�س���عة

The House on Willow Street
جم��م��وع��ة م��ن ال��رج��ال تختطف ف��ت��اة �شابة،
ليدركون بعد اختطافها ب�أنهم  -يف واقع الأمر -
الطرف الذي وقع يف �رشك اخلطر ولي�ست الفتاة،
حيث �أنها متلك �رس مظلم ومميت بداخلها.
م��ن مت��ث��ي��ل� :ستيفن ج���ون وارد��� ،ش��ارين
فين�سون ،كارالين بور�شيل ،زينو فنتورا وجو�ستاف
جردنر.

يتم التخطيط لتزويج هابي من تاجر يدعى
باجا ،لكنها ترف�ض اال�ست�سالم لرغبة من حولها،
وحت���اول ال��ف��رار م��ع حبيبها املو�سيقي ج��ودي،
وينتهي بها ا�ﻷمر دون ق�صد داخل �شاحنة متوجهة
�إلى مدينة الهور الباك�ستانية ،وحت��اول احل�صول
على م�ساعدة من بالل لكي يجمعها بحبيبها.
من متثيل :ديانا بينتي ،علي ف�ضل ،جيمي
�شريجيل و�أبهاي ديول.


Parwaaz Hay Junoon
يناق�ش الفيلم م�شكالت و�صعوبات وعالقات
بع�ض �أفراد اجلي�ش الباك�ستاين.
من متثيل :حمزة علي عبا�سي� ،شاز خان� ،أهاد
ر�ضاو مري كوبرا خان.

والن�صف م�س���اءً ،خالل عطلة نهاية �أ�سبوع عيد
الأ�ضحى.
• �س���تنري “ال�سيف” �س���ماء دبي بعرو�ض
الألع���اب الناريَّة ،على مدار �أيَّام العيد الثالثة،
ابتدا ًء من التا�سعة م�ساءً.
• �س���يتاح للزائري���ن واملقيمني يف دبي
فر�ص���ة اال�س���تمتاع مب�ش���اهدة عر����ض مملوء
الت�أث�ي�رات الب�رصيَّ���ة والتقني���ات العالية ،مع
الإف���ادة من باقة عائليَّة مُقدَّمة ملنا�س���بة عيد
الأ�ضحى ،يف البريل.

خريطة نجوم الطرب في العيد
�س���يكون النج���وم الع���رب عل���ى
موع���د م���ع العدي���د م���ن احلف�ل�ات
الغنائية يف عيد اال�ض���حى املبارك يف
عدد من الدول العربية ،وهذه قائمة
لأهم هذه احلفالت:

أصالة
لأول م���رة له���ا يف ال�س���احل
ال�ش���مايل ،تلتقي املطربة �أ�صالة مع
جمهوره���ا يف م��ص�ر لالحتف���ال بعي���د
الأ�ض���حى يف ال�س���احل ال�ش���مايل ،من
خالل حفله���ا الغنائي الذي حتييه يف
ثالث �أيام عيد الأ�ضحى املوافق يوم
اخلمي�س � 23أغ�سط�س اجلاري.

كاظم الساهر
يحي���ي املط���رب كاظم ال�س���اهر
حفل�ي�ن غنائي�ي�ن يف عيد الأ�ض���حى،
والذي �س���يحتفل به و�س���ط جمهوره
مبنطقة البحر امليت يف الأردن يومي
 23و� 24أغ�سط�س اجلاري.

تامر حسني
م���ع جن���اح �ألبوم���ه الأخري
“عي����ش ب�ش���وقك” ،يحي���ي
الفن���ان تام���ر ح�س���ني حفل���ه
الغنائ���ي بن���ادي ال�ش���م�س يف
خام����س �أيام عيد الأ�ض���حى
املوافق � 25أغ�سط�س،
املوع���د
وه���و
اجلدي���د ال���ذي
ا�س���تقر عليه
بعدم���ا كان
من املقرر
�أن يقام
ثا ل���ث

�أيام العيد.
ومن املقرر �أن يقدم تامر ح�سني
خالل احلفل باقة م���ن �أجمل �أغنياته،
ف�ض�ل�ا عن �أغني���ات �أح���دث �ألبوماته
الغنائية “عي�ش ب�شوقك”.

شيرين عبد الوهاب
ت�ستعد امل��ط��رب��ة �شريين عبد
ال��وه��اب ل�لاح��ت��ف��ال مع
ج���م���ه���وره���ا ب��ع��ي��د
الأ�ضحى من خالل
حفلها الغنائي
ال����ذي �سيقام
يف لندن داخل
ف��ن��دق هيلتون
بارك لني ،وذلك
خام�س �أيام عيد
الأ���ض��ح��ى

املوافق يوم ال�سبت � 25أغ�سط�س.
حتيي �شريين عبد الوهاب حفلها
الغنائ���ي يف لن���دن بعدم���ا اعت���ذرت
عنه املطرب���ة مرييام فار�س ب�س���بب
مرورها ب�أزمة �ص���حية �شديدة والتي
تع���اين منها خالل الفرتة احلالية ،ومل
تك�شف الكثري عن حقيقة مر�ضها بعد
ال�ش���ائعات حول �إ�ص���ابتها بال�رسطان
والتي نفتها م�ؤخرا لتكتفي بو�ص���ف
مر�ضها بالدقيق واحلرج وهو ما حال
دون قدرتها على �إحياء احلفل.

تامر عاشور وكارمن سليمان
يحتف���ل املطربان تامر عا�ش���ور
وكارمن �سليمان مع جمهورهما بعيد
الأ�ضحى ،بحفل غنائي يجمعهما معا،
يق���ام يف ثال���ث �أي���ام عيد الأ�ض���حى
املواف���ق � 23أغ�س���ط�س ،وذل���ك
بن���ادي �أ�ص���حاب اجلي���اد بطري���ق يف
الإ�سكندرية.

نجوى كرم
حتتفل املطربة جنوى كرم بعيد
الأ�ض���حى م���ع جمهوره���ا يف لبن���ان،
وحتي���ي حفلها الغنائ���ي هناك ثالث
�أيام العيد يف كازينو لبنان.

tariq_albahhar
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وقوع معركة الريموك
ب���ي��ن امل�������س���ل���م�ي�ن
ب���ق���ي���ادة خ���ال���د ب��ن
الوليد والروم بقيادة
ه��رق��ل ،وبها انتهى
ع�رص الرومان.
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1882

الإجن���ل���ي���ز ي��ح��ت��ل��ون
ب������ور�������س������ع������ي������د
والإ�سماعيلية وذلك
يف ب���داي���ة االح���ت�ل�ال
الإجنليزي مل�رص.

الحمل:
تخو�ض جتارب كبرية بنجاح ومتيز.

الثور:
نقلة نوعية جتعلك قادرا على مناق�شة
الأعمال.

1914

الجوزاء:

�أمل������ان������ي������ا حت���ت���ل
بروك�سل يف احل��رب
العاملية الأولى.

�إذا �أردت القي���ام بخط���وة �أو مب���ادرة،
فافعل.

السرطان:
انفراج���ات واحتف���االت وفر����ص جناح
كبرية.

1940

األسد:
حت�س���ن كب�ي�ر يف الأو�ض���اع والأح���وال
كافة.

العذراء:

“مارشميللو” يتعاون ألول مرة
مع النجم عمرو دياب

خطوات���ك واثق���ة ثابت���ة و�أكي���دة،
وقرارتك حا�سمة.

الميزان:
ي�ش���كل ه���ذا الي���وم طالع���ا ً جي���داً يف
املجال املهني.

العقرب:
تتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببع�ض
الدرا�سات.

القوس:
متيل �إل���ى ت�رسيع الأم���ور والعفوية يف
اخليار.

الجدي:
التوت���رات الع�ص���بية تدفع���ك �إل���ى
الت�رصف ب�رشا�سة.

الدلو:
تن�ش���غلون يف �إدخ���ال تعدي�ل�ات على
ميزانيتكم.

الحوت:
ترك���زون عل���ى العم���ل واملرك���ز
االجتماعي.

الشاعرة البحرينية حمدة خميس...

حياتنـا يجب أن تكون فـي مستـوى الشعـر
�أ�سامة املاجد

جدي���د ال�ش���اعرة البحريني���ة القدي���رة
حم���دة خمي�س دي���وان “�إذا ما قل���ت ال ادري
فال تغ�ض���ب ..طفولة �شعر” .يف هذا الديوان
تقدم لنا حمدة خمي�س ر�ؤيا تنتقل �إلينا عرب
ج�سد الق�صيدة ومادتها و�شكلها الإيقاعي،
تقودن���ا الى ع���امل جديد� ،ص���وب �إن�س���انية
جدي���دة ب�آفاق وقيم جدي���دة ،فحياتنا اليوم
وكم���ا تريد �أن ت�س���معنا حم���دة خمي�س يجب
�أن تكون يف م�س���توى ال�شعر� .إذا كان ال�شعر
مغامرة وجودية ولغوية ،ف�إن ق�ص���ائد حمدة
خمي����س تتخذ م���ن هذه املغام���رة الوجودية
واللغوي���ة و�س���يلة وغاي���ة للو�ص���ول �إل���ى
ال�ض���فاف الروحي���ة للإن�س���ان والكت�ش���اف

•حمدة خمي�س

•غالف الديوان

خرائط رحيله و�س���فره عرب الع�ص���ور وخللق
ذاكرة جديدة له ،بعي���دا عن لعبة النظريات
والرثث���رة الربجوازي���ة املتدث���رة ب�أ�ص���وات
التعايل والأ�س���تاذية .ق�صائد ق�صائد حمدة

خمي����س تذهلنا مبعناها الفل�س���في وتن�ش���د
براءة الطفولة .تنري اكرث زوايا الكون عتمة..
هكذا �أنا اقر�أ والدتي ال�ش���اعرة حمدة خمي�س
وجتربتها ال�شعرية.

محافظ الشمالية :رواية “غزالة” إضافة لألدب البحريني

�أ�ش���اد حماف���ظ ال�ش���مالية عل���ي
الع�ص���فور بامل�س�ي�رة الفني���ة والأدبية
للم�ؤل���ف والفن���ان �إبراهي���م الدو��س�ري
والتنوع الكبري يف م�سريته الأدبية التي
�أب���رزت العديد من �أوج���ه احلياة للقرية
البحرينية وم�سرية العديد من املثقفني
والفنان�ي�ن البحرينيني والت���ي حاز من
ورائهم العديد من اجلوائز وال�شهادات
املحلية والعربية.وثمن الع�ص���فور اجلهد
ال���ذي بذل���ه امل�ؤل���ف الدو�رسي ال���ذي �أهداه
ن�سخة من روايته اجلديدة (غزالة) ،ال�صادرة
عن دار فرادي�س للن��ش�ر والتوزيع ،م�ؤكداً �أن
“رواي���ة غزالة” تعد �إ�ض���افة رائع���ة للأدب
البحرين���ي املعا��ص�ر وتعك�س احل����س الأدبي
للقرية يف املحافظة ال�شمالية ومتنى له كل
التوفيق يف م�شواره الفني والأدبي.
ومن جهته ،قال امل�ؤلف الفنان �إبراهيم
الدو��س�ري �إن الرواي���ة ع�ص���ارة ذه���ن لعدد
م���ن الأعم���ال الفني���ة والأدبية له ا�س���تطاع
ت�س���طريها يف هذه الرواية من خالل اكرث من
عنوان جميعها حتكي ق�ص�ص منفردة تكمل
اج���زاء الرواية ،مع�ب�راً عن �س���عادته بالدعم
ال���ذي يلق���اه الأدب���اء والكت���اب يف مملك���ة
البحرين.
يذك���ر �أن رواي���ة “غزالة” �ص���درت عن
دار فرادي����س للن��ش�ر والتوزي���ع رواي���ة ،ومت

تد�ش���ينها يف معر�ض الأيام الثقايف للكتاب
الأخري.
وه���ي رواي���ة تاريخية ملحمي���ة تغو�ص
يف �أعم���اق النف����س الب�رشي���ة ،لك�ش���ف الزيف
وال�ص���دق والف�س���اد والنبل واحل���ق واحلب
واخل�ي�ر واجلم���ال وامل�ص���ائر� .ص���مم غالف
الرواية الفنان عبدالرحم���ن بهلول و�أخرجها
مو�سى.
وللم�ؤل���ف الدو��س�ري كتب و�إ�ص���دارات
عدة منها �أعالم الطرب ال�شعبي يف البحرين،
و�ص���درت للم�ؤل���ف جمموعة م���ن الكتب يف
الأعوام املا�ضية وهي :ذاكرة البديع ،م�شوار
املطرب عبداهلل بو�ش���يخة ،الفنون ال�شعبية
يف البحرين ،م�ش���وار املطرب يو�س���ف فوين،
جمموعة ق�ص�ص���ية بعنوان مرايا الق�ص���ور،

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

امللح���ن عي�س���ى جا�س���م مهند����س الأغني���ة
البحريني���ة ،ذاك���رة الأغني���ة البحريني���ة من
.2011 – 1895
كت���ب و�أخ���رج العدي���د م���ن الأف�ل�ام
الق�ص�ي�رة الوثائقية والروائية التي �شارك
به���ا يف املهرجان���ات البحريني���ة واخلليجية
وم���ن تلك الأف�ل�ام :حبيبة ال�ش���م�س ،وتر من
املحرق ،القف����ص ،زمن �آخر� ،أ�ص���ابع النور،
وردة ،رم���اد ال�س���نني ،البالون���ة اخل��ض�راء،
اني���اب� ،أن�ي�ن ال�س���واحل ،خري���ف النوار�س،
ومت تر�شيحه �س���فريا فوق العادة مل�ؤ�س�سة
ناج���ي نعم���ان للثقاف���ة باملج���ان يف مملكة
البحرين وعرب العامل .وي�أتي التثبيت للفنان
الدو��س�ري ك�أول كات���ب بحرين���ي وخليج���ي،
ميثل امل�ؤ�س�سة.

�أعلن منتج الدي جي العاملي مار�ش���ميلو ،عن تعاونه
املو�سيقي الأول مع النجم العربي الأكرث جماهريية عمرو
دياب يف تغريدة ن�رشها عرب ح�سابه على تويرت ،الأمر الذي
فجر مفاج�أة فنية للعدي���د من املتابعني ،لتزيد من حالة
الرتقب واالنتظار ل�صدور الألبوم كامالً.
وذك���ر موق���ع جمل���ة بيلب���ورد املتخ�ص����ص يف �أخبار
املو�س���يقى� ،أن التع���اون الفن���ي الذي يجمع مار�ش���ميلو
وعمرو دياب ،باملجنون” بح�س���ب ما و�ص���فه مار�شميللو،
كونه يجمع واحد من �أهم املو�س���يقيني الغربيني ،وعمرو
دياب “عراب البحر املتو�س���ط” بح�سب ما و�صفته املجلة
يف تقريرها.
كم���ا حتدثت املجلة ع���ن �إجنازات عم���رو دياب الذي
�أ�ص���بح رم���زاً يف ع���امل املو�س���يقى والغن���اء ،من���ذ ف�ت�رة
الثمانينات ،بالإ�ضافة لت�ص���در �أغاين مار�شميللو �صدارة
قائمة بيلبورد لأف�ضل  100عمل مو�سيقي.
وج���اء �إعالن مار�ش���ميلو التعاون م���ع عمرو دياب عرب
ح�سابه على توتري ،مغرداً “�ستكون هذه الأغنية مع عمرو
دياب جمنونة” ،فيما مل يك�ش���ف ع���ن �أي معلومات �أخرى
تتعلق بذلك� ،أو حتى موعد طرحها بالأ�سواق.

ال��زع��ي��م ال�����ش��ي��وع��ي
ل���ي���ون ت��روت�����س��ك��ي
ي��ت��ع��ر���ض ل��ع��م��ل��ي��ة
اغتيال يف املك�سيك
�أدت �إل��ى وفاته بعد
يوم.

1956

قادة الثورة اجلزائرية
ي����ع����ق����دون م����ؤمت���ر
ال�صومام يف منطقة
القبائل وال��ذي اتخذ
قرارا ً ب�إقامة املجل�س
ال���وط���ن���ي ل���ل���ث���ورة
اجلزائرية.

1960

ا�ستقالل ال�سنغال.

1975

ن������ا�������س������ا ت���ط���ل���ق
امل�ستك�شف فيكنج
 1باجتاه املريخ.

ورشة عمل في أساسيات التصوير بـ”الجزيرة الثقافي”
حمرر م�سافات

اقام مركز اجلزيرة الثقايف ور�ش���ة
عم���ل يف ا�سا�س���يات الت�ص���وير والت���ي
قدمها امل���درب حممود �س�ل�امي وذلك
يوم االحد املا�ض���ي  5اغ�سط�س ،وت�أتي
هذه الور�شة �ضمن ا�سرتاتيجية املركز
ال�رشاك ال�ش���باب يف ان�شطة املركز .وعن
هذه الور�شة قال رئي�س املجل�س الثقايف
خال���د بومطي���ع ان ور�ش���ة ا�سا�س���يات
الت�ص���وير يف الربنامج ال�ص���يفي االول
ت�أتي لتعزيز عدة مهارات لفئة ال�شباب
وم�س���اعدتهم عل���ى ا�س���تلهام االرث

•خالد بومطيع

•امل�صور �سالمي

الثق���ايف وتذوق جماليات���ه من خالل فن
الت�ص���وير املحرتف ،ومب���ا ي�ؤهل اجليل
اجلدي���د لتوثي���ق ون�رش عنا��ص�ر الثقافة
البحرينية .من جانبه ا�شاد حممد اجلزاف

•حممد اجلزاف

رئي�س مركز اجلزي���رة الثقايف مبا قدمه
امل���درب وامل�ش���اركني من تع���اون من
اجل اجناحها ،م�ؤكدا دعم جمل�س االدارة
باملركز ملثل هذه االن�شطة.

ريم أرحمه مع “الحريم” ابتداء من الغد
حمرر م�سافات

تبد�أ غ���دا (الثالث���اء) �أول �أيام عيد
الأ�ضحى املبارك �أولى عرو�ض امل�رسحية
الكويتية “للحرمي فقط” والتي ت�شارك
فيه���ا الفنانة البحريني���ة رمي �أرحمه مع
عدد م���ن النج���وم وهم هند البلو�ش���ي،
مرام ،زهرة اخلرجي ،عي�سى ذياب ،بدور
عبداهلل� ،أحمد ال�س���عدون ،اريج العطار،
ف���رح ،كف���اح الرجي���ب ،ملك اب���و زيد،
نوره���ان ،وتقدم العرو�ض على خ�ش���بة

م�رسح نادي كيفان .امل�رسحية من ت�أليف
و�إخ���راج الفنانة هند البلو�ش���ي و�س���بق

و�أن قدم���ت يف �أيام عيد الفطر وحققت
متابعة وح�ضوراً جماهرييا ً الفتا ً.

حسين المنصور ينتظر “حبابة”
�أكد الفنان ح�س�ي�ن املن�ص���ور،
على وج���ود حاجة �رضوري���ة للرتكيز
اك�ث�ر يف م�ض���امني الأعم���ال
التلفزيوني���ة التي تخاط���ب الأ�رسة،
وحتديدا الأطفال والنا�شئة ،يف ظل
عدم ق���درة الأ��س�رة ال�س���يطرة على
م�ش���اهدات �أبنائهم ب�ش���كل كامل،
قائال :هناك ن�شاط يف عملية الإنتاج
التلفزي���وين ،نع���م ،ولك���ن هن���اك
تفاوت يف م�س���توى ج���ودة ما يقدم
من حي���ث امل�ض���مون ،الأم���ر الذي
يتطل���ب وقف���ة حقيقي���ة للرتكي���ز
اك�ث�ر يف م�ض���امني ه���ذه الأعم���ال

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

•املن�صور

ق���در الإم���كان ،فمن امله���م جدا ان
نفك���ر يف الأطفال والنا�ش���ئة الذين
بات���وا جزءا مهم���ا من امل�ش���اهدين
واملتابع�ي�ن ل���كل ه���ذه الأعمال يف
ظل ع���امل املواق���ع الإلكرتونية �إلى

جانب التلفزيون ،الأمر الذي �صعب
م�س����ألة املتابع���ة الأ�رسي���ة و�ض���بط
م�شاهدات �أبنائهم ب�شكل تام.
وا�ضاف :ال ميكننا تقدمي اعمال
متكاملة من حيث امل�س���توى يف كل
عنا��ص�ر العم���ل الدرام���ي وال ادعوا
للمثالية املطلقة ،لكني احتدث عن
احلد االدن���ى ،ان مل يك���ن باالمكان
تق���دمي م���ا ه���و اعلى م���ن ذلك من
حيث جودة احلوار وال�صورة وانتقاء
االلف���اظ ،فمنذ البداي���ات هناك ما
ه���و جيد وما ه���و رديء وما يت�أرجح
بينهما.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

مواقيت
الصالة
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الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º
الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

بيروتغربية بوجه عام من ارتفاع املوج من قدم �إلى قدمني قرب ال�سواحل ،ومن � 3إلى 5
الطق�س ح�سن ،ولكنه الرياح �شمالية
28º
بغداد �إلى 23º12عقدة وت�صل من � 15إلى �أقدام يف عر�ض البحر .درجة احلرارة العظمى 44 :م وال�صغرى:
حار مع بع�ض ال�سحب 7
 28م .الرطوبة الن�سبية العظمى % 75 :وال�صغرى.% 20 :
 2046º 29ºعقدة �أحيانا يف النهار.
�أثناء النهار.
الكويت

أبوظبي

44º 35º

مسقط
32º 27º

الدوحة
36º 33º

05:08

35º 21º

وقع وزير الريا�ض���ة الأوغندي يف موقف حمرج ،بعدما �س���قط �أر�ضا لدى افتتاحه
ملعبا جديدا ،وفق ما �أظهره مقطع فيديو ،انت�رش ب�شكل كبري على املواقع االجتماعية.
وكان الوزي���ر يه���م ب���ركل الك���رة �أمام اجلماه�ي�ر ،يف �إ�ش���ارة منه �إل���ى االفتتاح
الر�سمي للملعب� ،إال �أنه �سقط على ظهره بقوة ،مما �أثار �سخرية كبرية على املواقع
االجتماعية؛ ب�سبب وزنه الثقيل.
ور�ص���د الفيديو عنا�رص الأمن الذين حاولوا م�ساعدته على النهو�ض ،بعدما دخل
كل احلا�رضين يف نوبة �ض���حك ه�س���تريية .ولقي الفيديو انت�شارا كبريا على املواقع
االجتماعية يف ظرف زمني وجيز ،حيث �أجمع امل�ش���اهدون على �أن وزنه الثقيل هو ما
�أفقده توازنه �أمام اجلماهري احلا�رضة يف امللعب.

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

12:14

عمان

القاهرة
38º 21º

38º 32º

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

10:44

@albiladpress

@albiladpress

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

06:26
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موقف حمرج لوزير
�أوغندي �أمام اجلماهري

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

املقتنيات الثمينة جتعلك �أقل جاذبية “اجتماعيا”
�إذا كنت تعتقد �أن املقتنيات الثمينة �ستجعل الآخرين ينظرون �إليك بانبهار ف�أنت خمطئ ،وذلك
وفقا لنتائج درا�س���ة حديثة �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية .ووفق الدرا�سة التي �أجراها باحثون
من م�ؤ�س�س���ات �أكادميية عدة مثل جامعة مي�ش���يغان ،ف�إن النا�س يعتقدون �أن امتالكهم مقتنيات مثل
الأحذية الفخمة وال�س���يارات الفارهة وال�س���اعات من العالمات التجارية ال�ش���هرية ،ت�ؤدي �إلى ظهورهم
مب�ستوى اجتماعي �أعلى ،ولذلك فهم يدفعون �أمواال طائلة كي يح�صلوا عليها� ،إال �أن ذلك ال يحدث.
و�أجرى الباحثون  6درا�سات �س�ألت العينة امل�شاركة حول الأ�سلوب الذي يف�ضلون تقدمي �أنف�سهم
به ،ف�ضال عن الطريقة التي ينظرون بها �إلى الغرباء.
و�أظهرت النتائج �أن الأ�ش���خا�ص الذين يرتدون �أ�ش���ياء باهظة الثمن خلفوا انطباعات �س���لبية لدى
الآخرين ،كما �أبدى امل�شاركون يف ا�ستطالع الر�أي تف�ضيلهم مرافقة �أ�شخا�ص �أكرث ب�ساطة يف هيئتهم،
و�أقل اهتماما بالإك�س�سوارات ونحو ذلك ،وفق ما نقلت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.

•�أمطار رعدية متو�سطة م�صحوبة بزخات من الربد خيمت على مكة املكرمة ع�شية �أداء الركن الأعظم �أم�س بالوقوف على �صعيد عرفة (وا�س)

حمل جماعي ملمر�ضات
ي�ضع م�ست�شفى يف ورطة
ه���ل يعقل �أن يك���ون املاء وراء ح���االت احلمل
اجلماعي التي اجتاحت وحدة العناية املركزة يف �أحد
م�ست�ش���فيات �أريزونا الأمريكية؟ �أم �إن املمر�ض���ات
خطط���ن لهذا الأمر بعناي���ة؟ فقد تبني �أن هناك 16
ممر�ض���ة ،يعملن يف وح���دة العناية املركزة يف مركز
بان���ر ديزرت الطبي يف مدينة ميزا ب�أريزونا ،هن من
احلوام���ل ،والغريب �أن هذا ح���دث من دون تخطيط
ح�س���ب ما ذك���رت املمر�ض���ة �إي���ج باك���رد .وقالت
�إحداه���ن مازح���ة “الب���د �أن هن���اك �ش���يئا يف املاء”،
و�أ�ض���افت �أي�ضا “�أو رمبا م�ؤامرة م�شرتكة للح�صول
عل���ى �إجازة خ�ل�ال عطلة �أعي���اد املي�ل�اد” .ورغم �أن
احلدث �سعيد للممر�ضات يف وحدة العناية املركزة،
�إال �أن���ه يبدو �أن الإدارة يف امل�ست�ش���فى �س���تكون يف
ورطة ،و�ستعاين جراء احلمل اجلماعي.

“كب�سـوالت ف�ضائيـة” خلدمـة احلجـاج

متك���ن معه���د خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني
�ﻷبح���اث احلج� ،ﻷول مرة ،من تطوير كب�س���والت
نوم خا�ص���ة للحجاج تعتمد عل���ى �أعلى املعايري
التقني���ة والبيئية ،كجزء من خطة طويلة املدى
تهدف �إلى حج ذكي يعتمد بالكامل على الذكاء
اال�صطناعي والبيئة النظيفة.
ويف الوق���ت الراه���ن يعتم���د احلج���اج يف
امل�شاعر املقد�سة على املبيت يف خميمات ،مت

تطويرها ملراعاة �أهم معايري ال�سالمة ،كمكافحة
احلرائق ،والوقاية من ال�شم�س والتلوث.
وت�أت���ي الكب�س���ولة الذكي���ة تتويج���ا جلهد
�س���نوات ،من الدرا�سات امل�ستفي�ض���ة� ،أمال يف
�أن تطبق التجربة بالكامل يف ال�سنوات املقبلة،
لتتما�ش���ى مع بقية اخلطط التي ته���دف �إليها
ر�ؤي���ة  2030يف اململك���ة ،والت���ي م���ن �ش����أنها
�إح���داث نقل���ة نوعي���ة يف مو�س���م احل���ج ،متكن

قا�ص���دي البيت احلرام من �أداء منا�سكهم بي�رس
و�سهولة.
الكب�س���ولة الع�رصي���ة الت���ي ت�ش���به �إلى حد
بعي���د ،تلك التي تعر����ض يف الربام���ج العلمية
لن���وم رواد الف�ض���اء يف املريخ ،تق���وم فكرتها
على تقليل م�س���احة وحجم الوحدة املخ�ص�ص���ة
لنوم احلجاج ،وهي مزودة بكل معايري ال�س�ل�امة
واخلدمات ال�رضوية.

ملكة جمال رو�سيا من ربات البيوت

احذر ...وات�ساب قد
يخذلك قبل  12نوفمرب
طالبت �رشك���ة “غوغل” الأمريكية م�س���تخدمي
وات�س���اب ب�رضورة حفظ الن�سخ االحتياطية للتطبيق
قبل حلول �ش���هر نوفمرب املقبل ،و�إال �س���يواجهون
خطر فقدان حمادثاتهم وملفاتهم الثمينة.
و�س���ابقا ،كان���ت حمتوي���ات “وات�س���اب” التي
تخ���زن يف ح�س���اب “غوغ���ل دراي���ف” حتت�س���ب يف
م�ساحة التخزين� ،إال �أن اتفاقا جديدا بني ال�رشكتني
�س���يغري الأم���ور .وقال���ت �ص���حيفة “�إك�س�ب�ري�س”
الربيطانية� ،إن “وات�س���اب” اململوك لـ “في�سبوك”
تو�ص���ل �إل���ى اتفاق جدي���د مع عم�ل�اق التكنولوجيا
“غوغل” ،يق�ضي بعدم احت�ساب الن�سخ االحتياطية
ملحادثاتك يف م�س���احة “كالود” .وذكر امل�ص���در �أن
االتفاق “�سيدخل حيز التنفيذ جلميع امل�ستخدمني
ابتداء من  12نوفمرب .”2018

ق���ال علماء فلك �إن نحو ثلث الكواكب الكربى املوجودة خارج املجموعة ال�شم�س���ية ،حتتوي مياها
غزيرة على الأرجح ،وهو ما يعني �أن ثمة احتماال كبريا الحت�ضانها كائنات ف�ضائية �أو �أحد �أ�شكال احلياة.
ووفق ما نقلت �ص���حيفة “�ص���ن” الربيطانية ،ف�إن قرابة الن�ص���ف من الكواكب التي يفوق حجمها
حج َم الأر�ض مرتني �أو �أربع ،قد تكون عبارة عن مياه �سائلة �أو متجمدة.
وا�س���تندت التقدي���رات العلمي���ة احلديثة �إلى بيانات مت احل�ص���ول عليها من تل�س���كوب “كيبلر”
الف�ضائي الذي جرى �إطالقه �سنة  ،2009ف�ضال عن مر�صد “غايا” الذي �أُطلق العام .2013
وق���ال عامل الفلك والباحث يف جامعة هارفارد ،يل زين���غ� ،إن احتمال وجود كميات كبرية من املياه
يف كواكب خارج املجموعة ال�شم�سية �شكّل مفاج�أة كربى.
و�أ�ضاف الأكادميي الذي �أ�رشف على الدرا�سة �أنه من الوارد �أن ترتاوح احلرارة يف تلك الكواكب بني
 200و 500درجة مئوية .ويرى زينغ �أنه من املحتمل �أي�ضا �أن يغطي بخار املياه �سطح تلك الكواكب.
�أما املياه ال�سائلة يف حالتها الطبيعية ،فموجودة يف الأ�سفل.

بوتني يثري اجلدل يف رق�صة مع وزيرة خارجية النم�سا

بريطاين يحتفظ بحيوان
خطري بغرفة نومه
تطارد ال�رشطة الربيطانية رجال مطلوبا للمثول
�أمام املحكمة بتهم عدة� ،أبرزها االحتفاظ بتم�س���اح
ا�س���توائي مه���دد باالنقرا����ض يف غرف���ة نومه دون
ترخي�ص .وذكر موقع “�سكاي نيوز” �أن يل توم�سون
احتفظ بتم�س���اح ا�س���توائي ب���ارز يبلغ طول���ه �أربعة
�أق���دام ،كجزء من حديقة زواحف خا�ص���ة به ،ت�ض���م
�أفاع���ي الكوب���را وال���ـ “كوبرهيد” وجمموع���ة �أخرى
من الثعابني .وعندما �أغ���ارت ال�رشطة على منزله يف
يناير املا�ض���ي ،وجد ال�ضباط  16ثعبانا حيا مبنزله
يف “وي�س���تكليف �أون �سي” مبقاطعة �إ�سك�س ،بينما
عُرث على  7ثعابني �أخرى نافقة.

ك�شف فلكي يرجح وجود حياة خارج يف الف�ضاء

فازت ربّة املنزل الرو�سية �آنّا تيليغينا من مدينة تفري ،بلقب ملكة جمال رو�سيا  2018يف
م�سابقة مت تنظيمها يف مو�سكو الليلة قبل املا�ضية.
ويتم تنظيم م�س���ابقة ملكة جمال رو�سيا �سنويا منذ العام  ،2000مببادرة من مركز “امر�أة
الكوكب” املتخ�ص�ص بدعم الأ�رسة والأمومة والطفولة يف رو�سيا.

رق����ص الرئي�س الرو�س���ي فالدميري بوتني مع وزيرة خارجية النم�س���ا كارين كناي�س���ل يف
حفل زفافها الذي ح�رضه تلبية لدعوة قال منتقدوها �إنها ت�ضعف موقف الغرب �ضد مو�سكو.
وو�ص���ل بوتني يف �سيارة حامال باقة زهور ترافقه فرقة غنائية رو�سية للم�شاركة يف �إحياء
احلفل .وكان الرئي�س الرو�س���ي توقف يف فيينا حل�ض���ور احلفل يف طريقه للقاء امل�ست�ش���ارة
�أنغيال مريكل قرب برلني .وظهرت الوزيرة كناي�س���ل ( 53عاما) يف عدة �ص���ور ،وهي تبت�س���م
مرتدية ف�ستانا �أبي�ض طويال ،وتتحدث مع بوتني �أثناء رق�صهما يف احلفل الذي �أقيم يف �إقليم
�سترييا بجنوب النم�سا ،يف حني كان بوتني ي�صغي باهتمام .وتزوجت الوزيرة من رائد الأعمال
فولفغانغ مايلينغر .وفاج�أت دعوة بوتني كثريين يف فيينا ومو�س���كو خا�صة يف هذا التوقيت
الذي ي�ش���هد خالفا بني االحتاد الأوروبي ورو�سيا ب�سبب �ضمها ل�شبه جزيرة القرم وغريها من
الق�ضايا .وقال بوتني قبيل مباحثاته مع مريكل “كانت رحلة طيبة ...كانت زيارة خا�صة”.
و�أبلغ املتحدث با�س���م الكرملني دميرتي بي�س���كوف وكاالت الأنباء الرو�سية ب�أن مو�سكو
ترف�ض االنتقاد فيما يتعلق بوجود بوتني يف حفل الزفاف.
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