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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

مباحثات بني جاللة امللك والرئي�س امل�صري
ال�صي�صي ي�صل البحرين اليوم

�ملنام���ة - بن���ا: �أعل���ن �لدي���و�ن �مللك���ي �أن عاه���ل 
�لب���الد �ساح���ب �جلاللة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة 
�سيكون يف مقدم���ة م�ستقبلي �أخيه رئي����س جمهورية م�رص 
�لعربي���ة �ل�سقيقة عبد�لفت���اح �ل�سي�س���ي و�لوفد �ملر�فق 
ل���دى و�سول���ه �لبالد �لي���وم )�خلمي�س(، يف زي���ارة ر�سمية 
يجري خالله���ا مباحثات مع جاللة �ملل���ك تتناول �لعالقات 
�الأخوية �لوثيقة ب���ني �لبلدين �ل�سقيقني، �إ�سافة �إلى �آخر 
�لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �لر�هن���ة على �ل�ساحات �الإقليمية 

و�لعربية و�لدولية.
وينتهز �لديو�ن �مللكي هذه �ملنا�سبة لريحب ب�سيف 
�لب���الد �لكرمي و�لوف���د �ملر�ف���ق، متمني���ا لفخامته طيب 

•�الإقامة يف بلده �لثاين مملكة �لبحرين. عبد�لفتاح �ل�سي�سي	 • جاللة �مللك	

بوحمود: دمج “الآيلة” بالرتميم دون موازنات ذبح للم�صروعني

القائد: تقييم 70 مركزا تقدم اخلدمة احلكومية

ق����ال رئي�����س جمل�����س بل����دي �ل�سمالي����ة حممد 
بوحم����ود �إن م�رصوع قانون �إن�س����اء �سندوق للبيوت 
الآيل����ة لل�سقوط يعد خطوة جيدة للنهو�ض مب�رشوع 
�أك����ر، م�ست����دركا �أن دم����ج م�����رصوع �لرتمي����م �إل����ى 
�سندوق الآيلة لل�سقوط دون تخ�سي�ض املوازنات 

�لكافية للم�رصوعني �سيمثل ذبحا لهما.

و�أ�سار يف حديث����ه ل� “�لبالد” �إلى �أن �ملحافظة 
�ل�سمالي����ة ت�س����م �أعل����ى ن�سبة م����ن �لبي����وت �الآيلة 
لل�سق����وط يف اململك����ة بحك����م احتوائها عل����ى اأكرب 
عدد من �لقرى. و�أك����د �أن بع�س �لق�سايا �ملتعلقة 
بالطرق و�لعمالة �ل�سائب����ة و�لباعة �جلائلة وغريها 
تك����ون �ل����وز�ر�ت ه����ي �ملعني����ة فيه����ا، ولك����ن يف 

�ملجل�����س �لبل����دي، ف����اإن �أكرث م����ا يوؤرقنا 
ونعانيه هو ملف البيوت الآيلة لل�سقوط.

�أخ���ري� عملي���ات  �ملنام���ة - بن���ا: �نطلق���ت 
�لتقيي���م ملر�كز خدم���ة �ملتعامل���ني يف �جلهات 
�حلكومي���ة، و�لتي ت�سطلع بها جلنة تقييم مر�كز 
�خلدمة �حلكومية �مُل�سّكل���ة بقر�ر من ويل �لعهد 
نائ���ب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري �سلمان 
ب���ن حم���د �آل خليفة، و�ل���ذي يهدف لرف���ع كفاءة 

�خلدمات �حلكومية.

وبه���ذ� �ل�س���دد، ����رصح �لرئي����س �لتنفيذي 
لهيئة �ملعلومات و�حلكوم���ة �الإلكرتونية رئي�س 
جلنة تقييم مر�كز �خلدمة �حلكومية حممد �لقائد 
باأن عمليات �لتقيي���م �لنهائي �ست�سمل �أكرث من 
70 مرك���ز� من مر�كز تقدمي �خلدمة �حلكومية يف 
مملك���ة �لبحرين، من خ���الل زي���ار�ت ميد�نية من 

جانب مقيمني متخ�س�سني للمر�كز.
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االسقف مميزات املاء الحمام

Trust Traders Products.. we insist
  ..

  

اختيارات متنوعة للعازل املائي
شرفة، أسقف، حمامات، مناطق مغسلة،برك سباحة

سترى الحلول الصحيحة

1:00 8:30
8:30 4:00

- Fax: 17704188 - Mob: 36900555info@trusttraders.com
www.trusttraders.comtrust_traders

Trust Traders Trust Traders

 مواد ملنع
تسرب املياه

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAYBLACK BAY

البحرين ت�صدر اأملنيوم بـ 391 مليون دينار بالن�صف االأول

�سيدعلي املحافظة
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ا�شتعرا�ض التن�شيق امل�شرتك بني “الدفاع” و “الداخلية”

القائد العام ي�شيد باجلهود الطبية لـ “الأعلى لل�شحة”

الهتمام بالطبقة الفقرية مدار بحث جمل�ض الكويتي

التوا�شل من العادات الأ�شيلة املوروثة من الآباء والأجداد

البحريـــن وتايلنـــد منـــوذج للتعـــاون وال�شداقـــة

جاللة امللك و�شمو ويل العهد و�شمو رئي�ض الوزراء يتلقون �شكر اأمري الكويت
ردا على برقياتهم املعزية يف وفاة ال�شيخة فريحة

خالل جمل�س �شموه االأ�شبوعي... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

�شموه ناق�س مع ال�شفري اأوجه التعاون امل�شرتك... �شمو حمافظ اجلنوبية:

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة و رئي�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 

امللك���ي االأمري �شلمان بن حم���د اآل خليفة برقيات 
�شكر جوابية من اأخيهم اأمري دولة الكويت �شاحب 
ال�شمو ال�شي���خ �شباح االأحمد اجلاب���ر ال�شباح؛ ردا 
على برقياته���م املعزية له بوف���اة ال�شيخة فريحة 
االأحم���د اجلاب���ر ال�شب���اح، ع���ر �شم���و اأم���ري دولة 

الكوي���ت فيها عن خال�س �شك���ره وتقديره جلاللة 
امللك و�شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد على 
م�شاعره���م االأخوي���ة الطيبة، متمني���ا جلاللة امللك 
و�شم���و رئي����س ال���وزراء و�شمو ويل العه���د موفور 

ال�شحة وال�شعادة.

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ا�شتقبل 
حماف���ظ اجلنوبي���ة �شم���و ال�شي���خ خليف���ة بن 
عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة ع���ددا م���ن كبار 
ال�ضب���اط ووجهاء واأعي���ان املحافظة اجلنوبية 
االأ�شبوع���ي  واملواطن���ن يف جمل����س �شم���وه 

باملحافظة اجلنوبية.
واأك���د �شم���وه حر�س املحافظ���ة اجلنوبية 
الدائ���م على التوا�شل مع املواطنن من خالل 
جمل����س �شم���وه االأ�شبوع���ي واال�شتم���اع الآراء 
املواطن���ن واحتياجاته���م وتلبيتها، مو�شحا 
�شم���وه اأن التوا�ش���ل والت���زاور م���ن العادات 

االأ�شيل���ة التي ورثناه���ا من االآب���اء واالأجداد، 
ونحر�س على ا�شتمرارها.

واأكد �شموه اأن ما حققته اململكة العربية 
ال�شعودي���ة الك���رى بقي���ادة عاه���ل اململكة 
العربي���ة ال�شعودية خ���ادم احلرمن ال�رشيفن 
املل���ك �شلمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شعود من 
جناح كبري مبو�شم احلج يدعو للفخر واالعتزاز، 
مهنئا �شموه حجاج املحافظة اجلنوبية ب�شالمة 
عودتهم اإلى اأر�س الوط���ن، �شائال املولى عز 
وج���ل اأن يتقب���ل طاعتهم، واأن يك���ون حجهم 

مرورا و�شعيهم م�شكورا.

كم���ا �ش���دد �شمو حماف���ظ اجلنوبي���ة على 
حر�س املحافظة بالتوا�شل امل�شتمر واملبا�رش 
بن املحافظة وكافة االأجهزة االأمنية؛ من اأجل 
متابعة االأو�شاع االأمنية وتوفري �شبل ال�شالمة 

والراحة للمواطنن.
م���ن جانبهم، ع���ر احل�ضور ع���ن �ضكرهم 
وتقديره���م للتوا�ش���ل الدائم ال���ذي يحر�س 
على جت�شي���ده �شم���و ال�شيخ خليف���ة بن علي 
ب���ن خليفة اآل خليفة، وما تق���وم به املحافظة 
اجلنوبي���ة م���ن متابع���ة ور�ش���د الحتياجاتهم 

وتطلعاتهم.

املنام���ة – بن���ا: ا�شتقب���ل حماف���ظ اجلنوبية 
�شمو ال�شي���خ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 
�شفري مملك���ة تايلند لدى مملكة البحرين تانيت 
نا �شونخ���ال مبكتب �شم���وه باملحافظة اجلنوبية. 
ويف بداي���ة اللق���اء، اأك���د �شمو حماف���ظ اجلنوبية 
م���ا يجمع ب���ن مملكة البحري���ن ومملك���ة تايلند 
وال�شعب���ن ال�شديق���ن م���ن عالق���ات متمي���زة 
وم�شالح م�شرتكة، واأن مملكتي البحرين وتايلند 
من���وذج للتع���اون وال�شداق���ة، موؤك���دا �شموه ما 
حتظى ب���ه العالقة بن البلدي���ن ال�شديقن من 
دع���م الحمدود م���ن جانب رئي�س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي الوالد االأم���ري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة.

كما ناق�س �شم���و حمافظ اجلنوبية مع �شفري 
مملكة تايلند اأوجه التعاون والتن�شيق امل�شرتك 
ب���ن املحافظة وال�شف���ارة التايلندي���ة من خالل 
دع���م االأن�شط���ة والرام���ج الثقافي���ة لل�شف���ارة 
التايلندية وكل ما من �شاأنه تعزيز العالقات بن 

البلدين.
من جانب���ه، اأ�شاد �شفري مملك���ة تايلند لدى 
مملك���ة البحرين مب���ا تط���رق اإليه �شم���و حمافظ 
اجلنوبية من موا�شيع تتعلق بالعالقات املتميزة 
القائم���ة بن البلدين ال�شديق���ن و�شبل تعزيز 
التع���اون بينهما، موؤك���دا تعاون �شف���ارة مملكة 
تايلن���د مع املحافظة اجلنوبية ل���كل ما من �شاأنه 

تعزيز العالقات بن البلدين.

البحري���ن:  دف���اع  ق���وة   - الرف���اع 
ا�شتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل 
خليفة مبكتبه يف القي���ادة العامة �شباح 
اأم����س، وزي���ر الداخلية ال�شي���خ را�شد بن 

عبداهلل اآل خليفة.
ويف بداي���ة اللقاء، رحب القائد العام 

لق���وة دف���اع البحري���ن بوزي���ر الداخلية، 
التع���اون  ا�شتعرا����س عالق���ات  ث���م مت 
والتن�شي���ق امل�ش���رتك ب���ن ق���وة دفاع 
م���ا  كل  يف  الداخلي���ة  ووزارة  البحري���ن 
م���ن �شاأنه احلف���اظ على اأم���ن وا�شتقرار 
اململك���ة بقي���ادة عاه���ل الب���الد �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

الرف����اع - قوة دف����اع البحرين: ا�شتقبل 
القائ����د العام لق����وة دفاع البحري����ن امل�شري 
الرك����ن ال�شيخ خليفة بن اأحم����د اآل خليفة يف 
مكتب����ه بالقيادة العامة �شب����اح اأم�س، رئي�س 
املجل�����س االأعل����ى لل�شح����ة الفري����ق طبي����ب 

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة.
ويف بداي����ة اللق����اء، رحب القائ����د العام 
لقوة دفاع البحري����ن برئي�س املجل�س االأعلى 

لل�شح����ة، م�شيدا بال����دور الكب����ري وباجلهود 
الطبي����ة املبذول����ة الت����ي يقدمه����ا املجل�����س 
االأعل����ى لل�شح����ة ملواطني ومقيم����ي مملكة 
البحرين من خالل تطوي����ر اخلدمات ال�شحية 
وحت�شن جودتها مبا يتما�شى مع التطورات 
احلا�شل����ة يف خمتل����ف التخ�ش�ش����ات الطبية، 
اإ�شاف����ة اإلى بحث عدد من املو�شوعات ذات 

االهتمام امل�شرتك.

اأقام جمل����س حممد الكويتي ندوة بعنوان 
“حت�ش���ن م�شت���وى املعي�ش���ة”، و�ش���ارك يف 
النقا����ش احل�ضور مع عدد م���ن االقت�ضاديني، 
منه���م ع�ضو جمل����ش ال�ض���ورى عبدالعزيز اأبل 
واأكر جعف���ري وعمر العبيديل، اإذ تطرقوا اإلى 
اأهمية رفع م�شتوى الرواتب واالهتمام بالطبقة 
الفق���رة ال�ضعيفة التي ت����ررت ب�ضكل اأكر 
من رفع الدعم ورفع اأ�ضعار البنزين، وال�رائب 
املزم���ع تطبيقه���ا م�شتقبال، وتزام���ن ذلك مع 
زي���ادة حج���م البطالة ب���ن ال�شب���اب. وتنوعت 
االآراء حول دور جمل�س النواب، يف الوقت الذي 

و�ض���ع البع�ش م�ضوؤولية احل���ل على احلكومة، 
فيما ذهب اآخرون اإلى اأن امل�شوؤولية تقع على 
جمل�س الن���واب واحلكوم���ة والقط���اع اخلا�س 
وقدرته���م على اتخ���اذ ت�رشيع���ات و�شيا�شات 
تنموي���ة تفت���ح املج���ال للعمال���ة البحريني���ة، 
واإ�ش���الح منظوم���ة التعليم؛ لرف���ع قدرتها يف 
تهيئ���ة وتدري���ب اخلريج���ن ل�ش���وق العم���ل، 
واأهمي���ة اعتم���اد �شيا�ش���ات حتد م���ن مناف�شة 
الوافدي���ن للبحريني���ن يف عدد م���ن الوظائف 
واقت�ضاره���ا على البحريني���ني. ح�ر املجل�ش 
جمه���ور م���ن الدائ���رة ال�شاد�شة وم���ن خمتلف 
مناط���ق البحري���ن وع���دد م���ن العازم���ن على 

الرت�شح يف االنتخابات النيابية املقبلة.

• •�شمو رئي�س الوزراء	 �شمو ويل العهد	 • •جاللة امللك	 اأمري دولة الكويت 	

• �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي لدى ا�ضتقباله لعدد من ال�ضباط واأعيان اجلنوبية واملواطنني	

• خالل ا�شتقبال �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة لل�شفري التايلندي	

م���ا حققت���ه ال�شعودية م���ن جناح كب���ري مبو�ش���م احلج يدع���و للفخر

حمرر ال�شوؤون املحلية
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خالد بن حمد ي�صيد بتطور العالقات البحرينية ال�صينية

تلبية احتياجات املواطنني امل�صتحقني للخدمات العمالية

بدء تد�صني احلزمة الثالثة من “هندرة”

دعوة احلجاج لتقييم حمالت احلج على “احلكومة الإلكرتونية”

بف�ضل االهتمام امللكي والزيارات املتبادلة

حميدان لدى لقائه النائب الع�ضفور:

تب�ضيط اخلدمات يف 14 جهة حكومية... “اخلدمة املدنية”:

بهدف حت�ضني جودة اخلدمات... “العدل”:

الرفاع- املكتب االإعالمي ل�ضمو ال�ضيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة: اأ�ض���اد النائب االأول لرئي�س املجل�س 
االأعل���ى لل�ضباب والريا�ضة رئي����س االحتاد البحريني 
الألع���اب القوى �ضمو ال�ضيخ خال���د بن حمد اآل خليفة 
مبا ت�ضهده العالقات بني مملكة البحرين وجمهورية 
ال�ضني ال�ضعبية من تط���ور كبري يف �ضتى املجاالت، 
موؤك���دا �ضم���وه اأن تنام���ي العالق���ات الثنائي���ة بني 
البلدي���ن ي�ضكل فر�ض���ة حقيقية لل�رشاك���ة والتعاون 
الذي ي�ضاهم يف حتقيق مزيد من املكت�ضبات والنمو 
احل�ضاري. جاء ذلك، لدى ا�ضتقبال �ضمو ال�ضيخ خالد 
بن حمد اآل خليفة مبكتب �ضموه بق�رش الوادي �ضفري 
جمهورية ال�ض���ني ال�ضعبية لدى مملكة البحرين اأنور 

حبيب اهلل.
واأكد �ضموه اأن مملك���ة البحرين بقيادة �ضاحب 
اجلاللة امللك حري�ضة على منو العالقات الثنائية من 
خالل الزيارات املتبادلة الت���ي تعطي موؤ�رشا اإيجابيا 
للدف���ع بالتع���اون االقت�ضادي والتج���اري، والتبادل 
الثق���ايف، وال���ذي ي�ضاه���م يف تعمي���ق العالقات بني 

البلدي���ن. م���ن جانبه، اأك���د �ضفري جمهوري���ة ال�ضني 
ال�ضعبي���ة لدى مملك���ة البحرين ال�ضف���ري اأنور حبيب 
اهلل اأن ال�ض���ني حتر�س على تنمي���ة وتعزيز عالقات 
التع���اون مع مملك���ة البحري���ن، م�ضيف���ا اأن العالقة 

ال�ضيني���ة البحرينية ت�ضه���د تقدم���ا ون�ضاطا كبريا، 
متطلع���ا يف الوق���ت ذاته لتلك العالق���ات مبزيد من 
التق���دم، والذي يعزز من ال�رشاك���ة ال�ضينية مع دول 

منطقة اخلليج العربي.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ض���ى  مديت���ة 
االجتماعية: اأك���د وزير العمل والتنمي���ة االجتماعية، 
رئي����س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �ضوق العمل جميل 
حمي���دان اأن وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة لن 
تدخ���ر جهدا يف متابعة وتلبي���ة احتياجات املواطنني 

امل�ضتحقني للخدمات العمالية.
وكان حمي���دان ق���د التقى ي���وم اأم����س مبكتبه، 
ع�ض���و جمل�س النواب ال�ضيخ جمي���د الع�ضفور، حيث 
بح���ث مع���ه م�ضتج���دات امل�ضاريع واملب���ادرات التي 
تنفذه���ا ال���وزارة وتق���دمي اخلدم���ات يف املج���االت 
تعزي���ز  و�ضب���ل  املتنوع���ة،  واالجتماعي���ة  العمالي���ة 
التعاون الإجن���اح هذه امل�ضاري���ع التنموية، مبا يلبي 

احتياجات املواطنني من تلك اخلدمات. 
من جانبه، اأ�ضاد النائب جميد الع�ضفور باجلهود 

الت���ي تبذله���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة 
خ�ضو�ض���ا يف جم���االت توظي���ف الباحث���ني عن عمل 

وتوف���ري التاأمني �ضد التعطل، وم���د �ضبكة ال�ضمان 
االجتماعي لت�ضمل جميع ال�رشائح امل�ضتهدفة.

اجلف���ري - دي���وان اخلدم���ة املدنية: اأك���د مدير 
ع���ام التنظي���م وموازن���ة الوظائف جم���ال عبدالعزيز 
العلوي باأن ديوان اخلدم���ة املدنية قام بالطلب من 
14 جه���ة حكومية موافاته بعدد من اخلدمات الإعادة 
هند�ض���ة اإجراءاتها وتب�ضيطه���ا، على اأن يتم الرتكيز 
على اخلدم���ات الت���ي ت�ضاهم يف دفع عجل���ة التقدم 
االقت�ض���ادي واال�ضتثم���اري يف اململك���ة واخلدمات 
التي ت�ضاهم يف رفع كف���اءة اجلهاز احلكومي ومت�س 

�رشيحة كربى من املواطنني واملقيمني.
واأو�ضح مدي���ر عام التنظي���م وموازنة الوظائف 
ب���اأن ذلك ياأت���ي يف اإط���ار توجيهات رئي����س الوزراء 
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة ب���ن �ضلمان اآل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل����س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري 
�ضلم���ان بن حمد اآل خليفة رئي����س اللجنة التن�ضيقية 
ال�ض���ادرة يف جل�ضة جمل�س ال���وزراء املنعقدة بتاريخ 
30 يوليو 2018 للبدء يف تد�ضني احلزمة الثالثة من 
اخلدمات احلكومية؛ من اأجل اإعادة هند�ضة االإجراءات 
احلكومي���ة فيه���ا وتب�ضيطها واإمتامه���ا للمتعاملني 
لرفع كفاءة وفاعلي���ة العمليات وذلك �ضمن برنامج 

اإعادة هند�ضة االإجراءات احلكومية “هندرة”.
وب���ني العلوي اأنه مت االجتماع بعدد من اجلهات 
احلكومي���ة الإطالعه���م عل���ى تفا�ضي���ل التوجه���ات 
تب�ضي���ط  املطل���وب  اخلدم���ات  ب�ض���اأن  واملرئي���ات 
اإجراءاتها تنفيذا لتوجيهات جمل�س الوزراء، وذلك يف 
�ضبي���ل ت�رشيع وترية العم���ل وتقلي�س اخلطوات غري 
ال�رشوري���ة للم�ضتفيدين م���ن املواطنني واملقيمني 
بط���رق  اخلدم���ات  ه���ذه  وتق���دمي  وامل�ضتثمري���ن 

ومن�ض���ات اأ�ضهل واأي�رش للمواط���ن واملقيم من خالل 
املراجع���ة الدوري���ة وامل�ضتم���رة للخدم���ات املقدمة 
من جان���ب خمتلف اجله���ات املن�ضوي���ة حتت مظلة 
اخلدم���ة املدنية وب�ضتى تخ�ض�ضاتها مبا يتوافق مع 
امل�ضتجدات التي ط���راأت على مهامها وم�ضوؤولياتها 
ويواك���ب املتغ���ريات التي حدث���ت يف طبيعة العمل 
اخلدم���ات  لكف���اءة  ورفع���ا  احلكوم���ي،  اجله���از  يف 
احلكومية من الناحية االإدارية مبا يتوافق مع اأف�ضل 
املمار�ضات املتطورة يف ه���ذا ال�ضاأن، واأ�ضار اإلى اأن 
مب���ادرة “هندرة “ اأثمرت عن تب�ضيط واإعادة هند�ضة 
28 خدم���ة حكومية يف فرتات �ضابق���ة كان لها االأثر 

الكبري على املراجع وامل�ضتفيد.
واختت���م مدير ع���ام التنظيم وموازن���ة الوظائف 
ت�رشيحه باالإ�ضادة بالدعم الكبري الذي تلقاه املبادرة 
من جان���ب القيادة الر�ضي���دة وجمل�س ال���وزراء، كما 
اأثنى على الدور املهم ل�رشكاء ديوان اخلدمة املدنية 
يف اجله���ات احلكومي���ة خ�ضو�ض���ا مكت���ب �ضاح���ب 
ال�ضم���و امللكي النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
ومعه���د االإدارة العامة وهيئ���ة املعلومات واحلكومة 

االإلكرتونية ووزارة املالية.

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�ض���وؤون االإ�ضالمي���ة 
واالأوق���اف: قامت وزارة العدل وال�ض���وؤون االإ�ضالمية 
واالأوق���اف بالتعاون مع هيئ���ة املعلومات واحلكومة 
االإلكرتونية كعادتها ال�ضنوي���ة باإعادة تفعيل خدمة 
)ا�ضتطالع راأي احلجاج عن حمالت احلج( االإلكرتونية 
البواب���ة  موق���ع  عل���ى  )1439ه����(  احل���ج  ملو�ض���م 
الوطني���ة bahrain.bh، وعلى التطبيق االإلكرتوين 
)اإ�ضالمي���ات( يف متج���ر تطبيق���ات حكوم���ة البحرين 
االإلكرتوني���ة apps /bahrain.bh؛ بهدف التعرف 
عل���ى اآراء احلجاج حول حمالت احلج التي التحقوا بها 
ه���ذا العام، ومدى التزام مق���اويل احلمالت مب�ضتوى 
اخلدمات املتفق عليها وفقا للعقود املربمة بينهم 

وبني حجاج بيت اهلل احلرام.
وتتعام���ل الوزارة ب�رشية تامة م���ع البيانات التي 
ترده���ا من اال�ضتطالعات، وال يت���م ن�رشها اأو عر�ضها 
عل���ى مقاويل حمالت احلج؛ بغية �ضمان اإبداء خمتلف 

املالحظ���ات بكل اأريحي���ة وثقة، حي���ث �ضتاأخذ جلنة 
التقيي���م واملتابع���ة يف االعتب���ار كل املالحظ���ات يف 
تقيي���م حمالت احلج بهدف تطويره���ا، علما باأن راأي 

احلجاج ل���ه االأثر املبا�رش يف الدرجات اخلا�ضة بتقييم 
احلمل���ة، كما تتي���ح اخلدمة للمواطن���ني واملقيمني 

اإمكان االطالع على نتائج التقييم.

• �ضمو خالد بن حمد لدى ا�ضتقباله ال�ضفري ال�ضيني	

• وزير العمل م�ضتقبال النائب الع�ضفور	

“الداخلية”: قراءة العقود واجب لتفادي امل�صاءلة القانونية

املنامة - وزارة الداخلية: وا�ضلت 
“جتن���ب” اأعمالها،  التوعوي���ة  احلمل���ة 
بن���اًء على تعليمات مدي���ر اإدارة تنفيذ 
االأحكام ب���وزارة الداخلي���ة ال�ضيخ خالد 
ب���ن را�ض���د اآل خليفة، حي���ث ت�ضتهدف 
احلمل���ة يف ه���ذه املرحل���ة املوؤ�ض�ضات 
واجله���ات احلكومي���ة واخلا�ض���ة؛ لن�رش 
التوعي���ة بني اأفراد املجتم���ع؛ من اأجل 
واالآث���ار  القانوني���ة  امل�ضاءل���ة  جتن���ب 
ال�ضلبي���ة التي قد تنجم اأثن���اء التعاقد 
كتجاهل قراءة العقد، عدم االلتزام به، 

جتاه���ل احل�ضور اإل���ى املحكمة يف حال 
مت التبلي���غ بذل���ك، جتاه���ل ات�ضاالت 
اال�ضت�ضارة  الر�ضمية، جتاه���ل  اجلهات 
يف ح���ال عدم االإملام باإح���دى فقرات اأو 
بنود العق���د، والتعامل مع اجلهات غري 

املرخ�ضة.
النقي���ب عبداللطيف �ضاتر  واألقى 
وامل���الزم اأول اأمينة املط���وع، حما�رشة 
توعوي���ة باملوؤ�ض�ض���ة الوطني���ة حلقوق 
االإن�ضان وذلك بح�ضور عدد من موظفي 

املوؤ�ض�ضة.

قبل احتراق األصابع
كان املنتظر من وزارة الرتبية والتعليم اأن تدافع عن البحرينيني يف ق�ضاياهم 
التعليمي���ة ول���و مبنط���ق املعاي���ري ال برمي ال���رتاب واإلق���اء الغبار يف عي���ون النا�س 
بال�ضحاف���ة، واأن تعمل كل ما يف و�ضعه���ا لتق�ضي احلقائق عن اأي ملف، دون اللجوء 
لالأ�ضل���وب ال�ضحايف كاأ�ضل���وب لال�ضتقواء يف ملف علمي بح���ت يعالج �ضمن معايري 

عاملية متفق عليها.
كان باإمكانها اجللو�س مع ال�ضفري ال�ضيني يف البحرين يف ملف معادلة �ضهادات 
خريج���ي اجلامعات ال�ضيني���ة كما كان يطالب يف لقائه ال�ضح���ايف، وهذا اأقل القليل 
للو�ضول اإلى �ضيغة اأو معرف���ة املو�ضوع ب�ضكل علمي ومنطقي، فال�ضفري ال�ضيني 

ذكر يف مقابلة �ضابقة اأنه طلب لقاء م�ضوؤويل الوزارة، ومل يوفق ولالآن ينتظر.
لالأ�ض���ف وزارة الرتبية م�ضتع���دة ال�ضتقبال اأي �ضيء، موؤلف كت���اب، اأو �ضحايف، 
اأو كات���ب، لكنه���ا غري م�ضتع���دة للجلو�س عن هذا امللف، اأو لي����س لديها وقت كاف 
للتوا�ض���ل م���ع اأي اأحد يف مل���ف كبري كملف معادل���ة اأو ت�ضديق �ضه���ادات جامعات 
ال�ض���ني. الغري���ب اأن بع�س م�ضوؤويل ال���وزارة بدال من الدخول من ب���اب ال�ضهادات 
الوهمي���ة هرب���ت م���ن خالل �ضب���اك �ضه���ادات خريجي ال�ض���ني، يف خمالف���ة وا�ضحة 

لتوجيهات �ضمو رئي�س الوزراء يف دعوته م�ضكورا للتحقيق يف هذا امللف.
وراح بع����س م�ضوؤوليه���ا يد�س ملف ال�ضني يف حريق ال�ضه���ادات الوهمية، بكل 
عنرتي���ة، وا�ضتعرا�س ع�ضالت “ال�ضو” الر�ضمي على روؤو����س النا�س كمحاولة خللط 
االأوراق. وهي عادة قدمية وتقليعة متخلفة يخرج منها غبار الزمن، ا�ضتخدمت كثريا 
خللط امللفات حتى اكت�ضفها النا�س يف اأكرث من ملف وطني، فكي تقتل اأي حماولة 
جادة لفتح ملف لي�س عليك اإال اأن تنفخ النار يف ق�ضايا اأخرى لي�س لها عالقة باالأول 

لي�ضيع كال امللفني وهكذا.
حتى مو�ضوع بحرنة الوظائف خرج علينا ذات االأ�ضخا�س، ليقولوا اإنكم تنتهكون 

حقوق االأجانب.
اأع���رف وزير الرتبية والتعليم منذ اأمد طويل، ووزارته بقيادته جنحت يف ملفات 
وطني���ة كبرية، منها مل���ف تطوير املدار����س ومعادلة �ضهادة النيل���ني، وال�ضفافية 
الوا�ضح���ة يف ن����رش البعثات باالأ�ضم���اء يف ال�ضحافة، اإال اأن بع����س الذين �ضقطوا على 
ال���وزارة ب� “بر�ضوت” ه���م الذين مازالوا يتخبطون يف اإ�ضع���اف الوزارة بعنرتيات ال 

تليق مبثقف طارئ اأو كاتب يح�ضن فك اخلط، ف�ضال عن احلظ.
م���ا قام به الوزير باإجنازات راح البع�س بغب���اء العنرتية يخرب بهذه الت�رشيحات 
�ضورة الوزارة اجلميلة التي تعب النعيمي �ضنينا على تكوينها. ملف خريجي ال�ضني 
مل���ف ي�ضتح���ق اأن يفتح، ويجر وراءه كث���ريا من االأمور التي يح���ب اأن تفتح وتتعلق 
بوزارة الرتبية، فمادام و�ضل االأمر بالبع�س با�ضتخدام ال�ضحافة خللط االأمور، دعونا 
نح���ن نفتح ال�ضحافة لتبيني احلقائق بلغة االأرق���ام، والوثائق وال يغرق يف البحر اإال 

من ال يجيد ال�ضباحة.
اإجن���ازات وزارة الرتبي���ة كثرية بف�ض���ل الوزير وم�ضوؤولني ع���دة، اإال اأن االأمل اأن 

تبقى كما كانت، �ضموع االأمل اأولى من احرتاق االأ�ضابع.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

• جمال العلوي	
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بوفـــر�شــن ي�شيــد 
بتعــاون الأ�شغـال

 - الق�ضيبي���������ة 
جمل�س النواب: اأ�ضاد 
النواب  جمل�س  ع�ضو 
بوف��ر�ض���ن  عل�����������ي 
املبذول���ة  باجله���ود 
الأ�ضغال  وزي���ر  م���ن 
البلدي���ات  و�ض���وؤون 
العمراين  والتخطيط 

الع���ام لبلدي���ة املح���رق  وكذل���ك املدي���ر 
اإبراهيم اجلودر وموظفي الوزارة والبلدية، 
وما مت من جتاوب كبري يف حتقيق مطالبات 
الأه���ايل بالب�ضيت���ن بعد نقله���ا اإلى وزير 
الأ�ضغ���ال و�ض���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين ع�ضام خل���ف، والذي اأبدى تعاوًنا 

ووجه ب�رسعة لتنفيذها.
حري�ض���ة  الأ�ضغ���ال  وزارة  اأن  وذك���ر 
دائًم���ا يف التعاون م���ع ال�ضلط���ة الت�رسيعية 
خ�ضو�ض���ا فيم���ا يتعلق بامل�رسوع���ات التي 
كث���ري  وق���د حتقق���ت  املواطن���ن،  ته���م 
م���ن الإجن���ازات يف الب�ضيت���ن نتيج���ة هذا 
التعاون املثمر وال���ذي يعك�س دعم العمل 

الدميقراطي.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن بع�س ال���وزارات يجب 
اأن حت���ذو ح���ذو الأ�ضغ���ال يف فت���ح اأبوابها 
للمواطنن وال�ضتماع اإلى مالحظات اأع�ضاء 
جمل�س النواب اأو البلدين كي يتم حتقيق 
الربامج النتخابية التي مت و�ضعها من اأجل 
خدم���ة املواط���ن وت�ضهيل حيات���ه وتطوير 

معي�ضته.
وذك���ر اأن وزارة الأ�ضغ���ال ويف الف���رة 
الأخ���رية متكنت من حتقيق خطوات وا�ضعة 
فيم���ا يتعل���ق بالبني���ة التحتية �ض���واء على 
م�ضت���وى حمافظة املح���رق اأو اململكة ككل 
واأظهرت ن�ضاًطا وا�ضًعا يف تو�ضعة ال�ضوارع 

اإنفاًذا لتوجيهات �ضمو ويل العهد.

• علي بوفر�ضن	

بحـــث التعـــاون البــرملــان بيــن البحـــريــــن والأردن

تنظيم حفل تكرمي رواد التطوع ب�شورة تليق مبكانة اململكة

الوفد اطلع على م�ضاهمات املراأة املتميزة يف العملية الت�رسيعية

اطلع على ترتيبات جائزة �ضموه للعمل التطوعي... �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي:

الق�ضيبي���ة - جمل����س ال�ض���ورى: اأ�ض���اد رئي�س 
جمل�س ال�ضورى علي ال�ضال���ح مبا ت�ضهده العالقات 
ب���ن مملكة البحري���ن واململكة الأردني���ة الها�ضمية 
ال�ضقيق���ة من تق���دم وتعاون يف خمتل���ف املجالت؛ 
بف�ضل م���ا حتظى به م���ن اهتمام ومتابع���ة من لدن 
عاهل الب���الد �ضاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�ضى 
اآل خليف���ة واأخيه عاهل اململك���ة الأردنية الها�ضمية 
ال�ضقيقة جالل���ة امللك عبداهلل ب���ن احل�ضن، م�ضرًيا 
اإل���ى حر����س جمل�س ال�ض���ورى على تنمي���ة العالقات 
الربملاني���ة مع جمل�ض���ي النواب والأعي���ان باململكة 
الأردني���ة مبا يواكب ه���ذا الهتمام ويرتق���ي باآفاق 

التعاون يف املجال الت�رسيعي.
ج���اء ذلك ل���دى ا�ضتقب���ال ال�ضال���ح لوفد جلنة 
الأخ���وة الأردني���ة البحريني���ة برئا�ض���ة النائب ق�ضي 
اأحمد الدمي�ضي، بح�ضور النائب الأول لرئي�س جمل�س 

ال�ضورى جم���ال فخرو، وكل من رئي����س جلنة �ضوؤون 
امل���راأة والطفل فاطمة الكوهجي، وخمي�س الرميحي، 

وجمعة الكعبي، والنائب عبدالرحمن بوجميد.

واأعرب رئي�س جمل�س ال�ضورى عن ترحيبه مبثل 
هذه الزي���ارات الت���ي تعك�س الرابط ب���ن البلدين 
وال�ضعب���ن ال�ضقيقن، وت�ضاه���م يف تبادل اخلربات 

وال�ضتف���ادة م���ن الت�رسيع���ات والقوان���ن، منوه���ا 
مب���ا ت�ضهده العالق���ات الربملانية ب���ن البلدين من 
تن�ضيق يف املواق���ف والروؤى يف املحافل والتجمعات 

الإقليمي���ة والدولي���ة، مب���ا يخ���دم ق�ضاي���ا الأمتن 
العربية والإ�ضالمية.

ومت خ���الل اللق���اء تب���ادل الأحاديث ح���ول اآلية 
عم���ل جمل����س ال�ض���ورى، وم�ضاهمة امل���راأة املتميزة 
يف العملي���ة الت�رسيعي���ة، اإ�ضافة اإلى م���ا مييز مملكة 
البحرين من ت�ضامح وتعاي�س جمتمعي عرب تاريخها، 

وما تتمتع به اململكة من اأمن وا�ضتقرار.
من جهته، اأعرب النائ���ب ق�ضي اأحمد الدمي�ضي 
ع���ن �ضك���ره وتقدي���ره ململك���ة البحري���ن وقيادتها 
ه���ذه  باململك���ة  الوطن���ي  وللمجل����س  احلكيم���ة 
ال�ضت�ضافة الكرمية والتي تبن عمق العالقات بن 
اململكتن وال�ضعبن ال�ضقيقن، لفتا اإلى اأن هذه 
الزي���ارة اإمنا توؤكد اأن البحري���ن والأردن �ضعب واحد 
يف مواجهة التحديات املختلفة وعلى راأ�ضها الإرهاب 

والتطرف.

املنام���ة - بن���ا: ا�ضتقب���ل رئي����س الحتاد 
البحرين���ي لكرة ال�ضلة الرئي�س الفخري جلمعية 
الكلمة الطيبة �ضم���و ال�ضيخ عي�ضى بن علي بن 
خليفة اآل خليفة، �ضب���اح اأم�س، رئي�س واأع�ضاء 
اللجنة املنظم���ة جلائزة �ضموه للعمل التطوعي 
يف دورتها الثامن���ة، اإذ اأكد �ضموه اأهمية تركيز 
اجلهود يف دعم وم�ضاندة العمل التطوعي الذي 

يخدم املجتمع يف �ضتى املجالت.
وا�ضتعر�س �ضموه ترتيبات الدورة احلالية 
للجائ���زة، اإذ عر����س رئي����س اللجن���ة املنظم���ة 
رئي����س جمعية الكلم���ة الطيبة رئي����س الحتاد 
العرب���ي للتط���وع ح�ض���ن بوه���زاع اأ�ضم���اء رواد 
العمل التطوع���ي العربي الذي���ن مت اختيارهم 
وفق���ا ملعاي���ري اجلائ���زة بالتع���اون م���ع جامعة 
ال���دول العربية والحتاد العرب���ي للتطوع، كما 
ا�ضتعر����س �ضموه اآليات عم���ل اللجنة املنظمة 
ب�ضاأن جائ���زة اأف�ضل م����رسوع تطوعي يف مملكة 

البحرين.
ووجه �ضموه اللجنة املنظمة اإلى العمل على 
تنظيم احلفل اخلتامي لتوزيع اجلائزة وتكرمي 
رواد العم���ل التطوعي يف �ضهر �ضبتمرب املقبل 
ب�ضورة تليق مبكانة مملكة البحرين يف التطوع، 
منوه���ا �ضم���وه ب���دور جامع���ة ال���دول العربي���ة 

والحت���اد العرب���ي للتط���وع يف تعزي���ز التعاون 
العرب���ي امل�ضرك بن منظم���ات العمل الأهلي 

يف هذا املجال احليوي.
واأكد �ضموه اأن التطوع ي�ضهم يف خلق كوادر 
وطني���ة ت�ضه���م يف اخلط���ط التنموي���ة للمملكة 
م���ن خ���الل مالم�ضاته���م لحتياج���ات املجتم���ع 
القت�ضادية والجتماعية، وفق توجيهات عاهل 
الب���الد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 
خليفة، وكذلك تاأكيد وحر�س احلكومة برئا�ضة 
رئي����س الوزراء �ضاح���ب ال�ضم���و امللكي الأمري 
خليف���ة بن �ضلم���ان اآل خليفة ودع���م وم�ضاندة 
ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري �ضلمان بن حمد اآل خليف���ة على ت�ضجيع 
مث���ل هذه املب���ادرات؛ لي�ضبح التط���وع ثقافة 
جمتمعي���ة ت�ضتفي���د منه���ا خمتل���ف اجله���ات 

الر�ضمية والأهلية.
ح����رس اللق���اء كل م���ن نائب رئي����س اللجنة 
املنظم���ة اأنور بوح�ضن ورئي�ض���ة جلنة الت�ضويق 
والعالقات العامة �ضامية ح�ضن والأمن العام 
للجائزة يعقوب بوهزاع، واملدير العام جلمعية 
الكلم���ة الطيب���ة ورئي����س جلن���ة ال�ضكرتاري���ة 

عبدالرزاق املري�ضي.

• رئي�س جمل�س ال�ضورى م�ضتقبال وفدا من جلنة الأخوة الأردنية البحرينية	

• �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي لدى ا�ضتقباله رئي�س واأع�ضاء اللجنة املنظمة جلائزة �ضموه للعمل التطوعي	

التنموي���ة اخلط���ط  يف  ت�ضاه���م  وطني���ة  ك���وادر  يخل���ق  التط���وع 
تركي���ز اجله���ود مل�ضان���دة العم���ل التطوع���ي الذي يخ���دم املجتمع
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غًدا اآخر يوم لتثبيت القبول يف جامعة البحرين
النظر يف تغيري الرغبات بعد انتهاء الفرتة 

ال�صخري - جامعة البحرين: اأكد عميد القبول 
والت�صجيل يف جامعة البحرين عبدالرحيم عبا�س اأن 
عملية تثبي���ت القبول يف اجلامع���ة ت�صري بطريقة 
�صل�صل���ة، خ�صو�ص���ا اأنها تت���م اإلكرتوني���ا، داعيا 
الطلبة املقبول���ني الراغبني يف االلتحاق باجلامعة 
اإل���ى القيام بعملي���ة التثبيت قب���ل انتهاء الفرتة 
املق���ررة حن���ى نهاية ي���وم 31 اأغ�صط����س اجلاري 

الذي يوافق يوم اجلمعة.
وكان���ت جامعة البحرين اأعلن���ت قبول 7600 
طالب وطالبة ا�ستوفوا جميع املتطلبات وال�رشوط 
لاللتح���اق بها يف الع���ام اجلامعي املقبل 2018 -  
2019، م�س���رة اإلى اأن عدد املقبولني هذا العام 
�صهد زيادة تفوق 26 % مقارنة بعدد املقبولني 

يف العام اجلامعي املا�صي.
وق���ال عبا����س: “اإن عملي���ة تثبي���ت الطلب���ة 
قبوله���م تتم ع���ر دفع ر�س���وم التثبيت من خالل 

بواب���ة احلكوم���ة االإلكرتونية اأو اأجه���زة “�صداد”، 
الدرا�صي���ة  فر�صته���م  عل���ى  للحف���اظ  وذل���ك 
ومقاعده���م يف التخ�ص�ص���ات الت���ي اختاروه���ا”، 

موؤكدا اأن “عدم تثبي���ت القبول يف الفرتة امُل�سار 
اإليها �ستعت���ره اجلامعة تراُجًعا م���ن الطالب عن 

رغبته يف االلتحاق بها”.
وكانت عمادة القب���ول والت�صجيل يف اجلامعة 
ذك���رت اأن تغيري الرغبات �صيك���ون متاحا للطلبة 
غري املبتعثني، بعد اإج���راء عملية تثبيت القبول، 
وذلك بالدخول على نظام اإدارة معلومات الطالب 
اأخ���رى  م���رة   )sis.uob.edu.bh / /:https(
وال�صغ���ط عل���ى زر “تغي���ري الرغب���ات”، ومن ثم 
اإدخ���ال ثالث رغبات يف ف���رتة تثبيت القبول )من 
26 اإل���ى 31 اأغ�صط����س 2018(، على اأن ينظر يف 
ه���ذه الطلبات بع���د انتهاء فرتة تثبي���ت القبول، 

وذلك بح�سب ال�سواغر املتوافرة.
واأكد عبا�س اأهمية قراءة اللوائح والنظم التي 
تنظ���م عملية الدرا�ص���ة يف جامع���ة البحرين؛ لكي 

ت�سر درا�ستهم يف اجلامعة ب�سكل �سل�س ومي�رش.

املنام���ة – بن���ا: ����رشح وزي���ر الرتبي���ة 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي ب���اأن منظم���ة 
االأم���م املتحدة للرتبي���ة والعلوم والثقافة 

)اليون�صك���و( ال تزال م�صتم���رة يف تلقي 
ملف���ات الرت�صح للتناف����س على جائزة 
اليون�صك���و- املل���ك حمد ب���ن عي�صى 
تكنولوجي���ا  ال�صتخ���دام  خليف���ة  اآل 
جم���ال  يف  واالت�ص���ال  املعلوم���ات 
التعلي���م يف دورته���ا اجلدي���دة للعام 

2018، والت���ي تركز ه���ذا العام على 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  ا�صتخ���دام 

واالت�ص���االت املبتكرة؛ ل�صم���ان و�صول 
التعليم اإلى الفئ���ات االأكرث احتياجا، على 
اأن تق���دم كل دول���ة 3 تر�صيح���ات كح���د 
اأق�ص���ى وذل���ك حت���ى تاري���خ 31 اأكتوب���ر 

املقبل.
واأو�ص���ح  اأن اجلائزة تهدف اإلى تعزيز 
والتجارب  والأف���كار  املب���ادرات  وت�سجيع 

�ساأنه���ا و�س���ع  م���ن  الت���ي  والتطبيق���ات 
طرائق تعلي���م وتعلم تتنا�س���ب مع الع�رش 
الرقمي، مع الرتكيز على الجتهادات التي 

جتمع ب���ني التجدي���د الرتب���وي با�ستخدام 
اأم���ن  و�صم���ان  احلديث���ة  التكنولوجي���ات 
الأطف���ال امل�ستخدمني له���ا، وت�رشف على 
جلن���ة  الفائزي���ن  امل�رشوع���ني  اختي���ار 
حتكيم عاملية ذات م�صتوى عاٍل، ويتم 
ت�صليمهما اجلائ���زة يف حفل حتت�صنه 
منظمة اليون�صكو يف مقرها بالعا�صمة 
الفرن�صي���ة باري�س بح�ص���ور املديرة 

العامة، وذلك يف العام 2019.
يذك���ر اأنه قد مت���ت املوافقة على 
متدي���د اجلائ���زة ل�صت �صن���وات جديدة 
بدءا من العام 2015؛ نظرا ملا حققته من 
جن���اح و�سمعة دولية كبرة، ولت�ساقها مع 
اأه���داف اليون�صكو، علما ب���اأن الرت�صيحات 
لني���ل ه���ذه اجلائ���زة تق���دم اإل���ى اللج���ان 
الوطني���ة يف خمتل���ف دول الع���امل، اأو اإلى 
املنظم���ات غ���ر احلكومي���ة ذات ال�رشاك���ة 

الر�سمية مع اليون�سكو.

مدير “الأركان”: تنفيذ مكت�سبات الدورات بفاعلية خلدمة البحرين

املنام���ة - بن���ا: رع���ى مدي���ر اأركان 
احلر����س الوطن���ي اللواء الرك���ن ال�سيخ 
عبدالعزيز بن �صع���ود اآل خليفة، �صباح 
اأم�س يف مع�صكر ال�صخ���ري، حفل تخريج 
اإح���دى دورات الخت�سا����س لل�سب���اط، 
والتي عقدت حتت اإ�رشاف اإحدى كتائب 

احلر�س الوطني.
بداأت فعاليات احلفل بتالوة عطرة 
م���ن اآي���ات الذك���ر احلكيم، تاله���ا كلمة 
األقاه���ا قائ���د الكتيبة رح���ب من خاللها 
براع���ي احلف���ل واحل�ص���ور، ث���م األق���ى 
م�ص���وؤول ال���دورة اإيج���ازا ع���ن جمريات 
ال���دورة الت���ي ا�ستمرت ل�ست���ة اأ�سابيع، 
وم���ا ت�سمنت���ه م���ن حما����رشات نظري���ة 
وتطبيق���ات ميداني���ة، مبين���ا اأن مناهج 
ال���دورة اأتاحت لل�سب���اط اكت�ساب عدد 
م���ن امله���ارات الع�صكري���ة املتقدم���ة، 
والت���ي متكنهم م���ن تنفي���ذ واجباتهم 

وفق اأحدث القواعد.
االأركان  مدي���ر  وزع  اخلت���ام،  ويف 
بتوزيع ال�سهادات على اخلريجني، ناقال 
حتيات وتهاين رئي����س احلر�س الوطني 
الفري���ق الرك���ن �سمو ال�سي���خ حممد بن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة للخريج���ني، موؤك���دا 
الدور الكبري الذي يوليه رئي�س احلر�س 
الوطني للنواح���ي التدريبية يف احلر�س 
وفق اخلطة االإ�صرتاتيجية 2020، وذلك 
لالرتق���اء بكف���اءة ال�سب���اط ومهاراتهم 
القيادي���ة والإدارية، ومبا ي�سهم يف رفع 

جاهزية احلر�س الوطني.
وحث مدي���ر الأركان �سباط احلر�س 
الوطن���ي على تنفي���ذ مكت�سبات الدورة 
بفاعلية يف الواجب���ات الوطنية املنوطة 
باحلر�س الوطن���ي، والتي ت�سهم ب�سكل 
اأ�صا�س يف احلفاظ املكت�صبات التنموية 

واحل�صارية ململكة البحرين.

انتخبوا المرشح الذي يقف بالطوابير
انتخب���وا املر�سح الذي يق���ف يف طوابر التدين من البن���وك، وطوابر املواعيد 
باملراك���ز ال�سحية، وطوابر �س���داد فواتر الكهرباء واملاء، انتخب���وا املر�سح الذي 
ي�ساأل مرارا عن مواعيد ����رشف عالوات ال�سكن، والغالء، واللحوم، عن مواعيد ال�رشف 

املبكر لرواتب العيد، ورم�سان، واملدار�س.
انتخب���وا املر�صح الذي يتحدث بهمومكم، واأوجاعكم، وتاأففاتكم، الذي ال يخاف 
ذك���ر احلقيقة، ول يرجت���ي من قولها �سيئا، املر�سح ال���ذي لطاملا عرفتموه بينكم، 
منرا حرا ي�سدح مبا يف �سدوركم، مبا يف خفايا نفو�سكم، منرا حرا مبا ت�سعرون به، 

وتكتمونه، وتعجزون عن ذكره.
انتخب���وا املر�سح الذي ل يتملق، ول يطبل، ول يجامل، ول يبت�سم للباطل، الذي 
ل يتفل�س���ف، ول يبحث ع���ن الكام���رات، وامليكروفونات، وات�س���الت ال�سحفيني 

واالإعالميني، والقنوات.
انتخب���وا املر�صح ال���ذي ال يكرر مل�صامعك���م باأنه دكت���ور، وبروفي�صور، وفهيم، 
وعلي���م، الذي ال ي�صتخدم االألفاظ املعلبة، والكلمات امل�صتوردة، الذي ال يحاول باأن 

يظهر نف�صه لكم، بخالف ما هو عليه، اأو بخالف ما تربى عليه.
انتخب���وا املر�س���ح ال���ذي تع���ودت اأعينكم روؤيت���ه، وال�س���الم علي���ه، واحلديث، 
واالإن�ص���ات، واجل���دال معه، انتخب���وا املر�صح الذي ه���و واحد منك���م، وفيكم، الذي 

يعرفكم، ويعرف نواياكم، وحوائج اأبنائكم، ومتطلباتهم.
انتخب���وا املر�سح الذي ت���رون اأنف�سكم به، بكل يوميات���ه، وت�رشفاته، وح�سناته، 
هفوات���ه، و�سقطاته، انتخبوا املر�سح ال���ذي ترونه باأنه �سيمثلك���م فعالً، ول تغركم 
ال�سع���ارات، واملطالبات، والتلويح���ات؛ لأن التجربة النتخابي���ة املتكررة اأكدت اأن 

اأكرث من يتحدث هو من ال يفعل.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ا�ستمرار تلقي ملفات الرت�سح جلائزة اليون�سكو - امللك حمد
موعد اأق�ساه 31 اأكتوبر املقبل

• عبدالرحيم عبا�س	

املنامة - بنا: انطلقت اأخريا عمليات 
التقيي���م ملراكز خدم���ة املتعاملني يف 
اجله���ات احلكومية، والتي ت�سطلع بها 
جلنة تقيي���م مراكز اخلدم���ة احلكومية 
امُل�سكل���ة بق���رار م���ن �ساح���ب ال�سمو 
امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء، والذي 
يهدف لرفع كفاءة اخلدمات احلكومية. 
الرئي����س  ����رشح  ال�س���دد،  وبه���ذا 
التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة 
االإلكرتونية رئي�س جلن���ة تقييم مراكز 
اخلدم���ة احلكومي���ة حمم���د القائ���د اأن 
النهائ���ي �ست�سمل  التقيي���م  عملي���ات 
اأكرث م���ن 70 مركزا م���ن مراكز تقدمي 
اخلدم���ة احلكومي���ة يف مملك���ة البحرين 
من خ���الل زي���ارات ميدانية م���ن جانب 
مقيمني متخ�ص�ص���ني للمراكز، اإ�صافة 
اإل���ى تقاري���ر �صادرة ع���ن املت�صوقني 

ال�رشيني، وا�ستطالعات الراأي وم�ستوى 
الأداء للجه���ات ع���ر النظ���ام الوطن���ي 
)توا�س���ل(،  وال�س���كاوى  للمقرتح���ات 
م�س���را اإلى اأن التقيي���م �سي�ستمر على 

مدار اأ�صبوعني من تاريخ انطالقه.
واأ�صاف القائ���د اأن التقييم يهدف 
اأداء املوؤ�ص�ص���ات احلكومي���ة  لتطوي���ر 
ورفع م�ستوى ر�سا املتعاملني من خالل 
توحيد معايري اخلدمة املقدمة وتطوير 
امل���وارد الب�رشي���ة والتجهي���زات الفنية 
مبا يعزز مب���داأ ال�سفافي���ة والتناف�سية 
واالإب���داع، وال���ذي ياأتي �صم���ن �صياق 
متطلبات برنامج عم���ل احلكومة الإدارة 
واإح���داث حت���ول  واالت�ص���ال  التغي���ري 
رئي�ص���ي يف الثقافة ال�صائدة يف القطاع 
الع���ام. منوه���ا ب���اأن نتائ���ج التقيي���م 
�صتك���ون عامال مهم���ا لالرتقاء بخدمات 
القط���اع احلكوم���ي من خالل ع���دد من 
املب���ادرات التطويري���ة، وموؤكدا اأهمية 

ت�سافر جهود اجلميع لتحقيق الأهداف 
التي و�صعت من اأجلها اللجنة يف �صبيل 
تطوير اخلدم���ات احلكومية وتقدميها 

بجودة وكفاءة عالية.
كما اأ�ص���ار اإلى اجلهود املبذولة من 
جانب اللجن���ة يف املرحلة ال�سابقة، قبل 
عملية التقييم النهائي، حيث اعتمدت 
يف دي�سمر املا�سي دليل تقييم مراكز 
اخلدمة احلكومية، ويف يناير اأقرت خطة 
تقيي���م املراك���ز واالإر�ص���ادات العام���ة 
والت�صنيف���ات  امليداني���ة  والزي���ارات 
العام���ة، كم���ا قام���ت يف الف���رتة ذاتها 
بت�سكي���ل الفري���ق املرك���زي للتقييم 
وفري���ق التقيي���م املي���داين، ونظم���ت 
للفريقني ور�س عمل تدريبية، اإ�صافة 
اإل���ى ذل���ك ن�سق���ت اللجن���ة م���ع معهد 
االإدارة العام���ة، وقامت بط���رح برنامج 
خدمة العم���الء لتدريب موظفي ال�سف 

االأول من تقدمي اخلدمات يف املراكز.

ويف فراي���ر املا�س���ي، مت تعمي���م 
الدليل على جمي���ع اجلهات احلكومية؛ 
بو�سف���ه خارط���ة طري���ق للتح���ول اإلى 
وذكي���ة  ومبتك���رة  �صباق���ة  حكوم���ة 
با�صتخدام املفاهيم احلديثة يف العمل 
احلكومي، م���ع انطالق عملي���ة التقييم 
املبدئ���ي للمراكز، وخ���الل تلك الفرتة 

حر�ص���ت اللجنة عل���ى ت�صهي���ل اآليات 
االأعم���ال اللوج�صتي���ة للف���رق العاملة، 
وعمل���ت على تطوير النظام الإلكرتوين 
امل�صان���د لعملي���ة التقيي���م، ال���ذي مت 
تطوي���ره؛ به���دف اإدراج جميع البيانات 
يف من�صة واح���دة والعمل على تقييمها 
ا�ستخ���راج  اإل���ى  و�س���ول  ومراجعته���ا 

النتائج.
وتهدف جلن���ة تقييم مراكز اخلدمة 
احلكومي���ة ال���ى اإع���داد خط���ة �صنوي���ة 
احلكومي���ة،  اخلدم���ة  مراك���ز  لتقيي���م 
واإع���داد دلي���ل تقييم ملراك���ز اخلدمة 
احلكومية، ومراجع���ة واعتماد التقارير 
التي يقوم فريق تقييم مراكز احلكومة 
باإعداده���ا، وكذل���ك اعتم���اد ت�صني���ف 
مراك���ز اخلدمة احلكومي���ة ومتابعة رفع 
م�صت���وى ت�صنيفه���ا وتطوي���ر معاي���ري 
تقيي���م املراكز وحتدي���ث دليل تقييم 

مركز اخلدمة احلكومية.

بدء التقييم النهائي لأكرث من 70 مركزا تقدم اخلدمة احلكومية
من خالل الزيارات امليدانية وا�ستطالعات الراأي والتعامل مع ال�سكاوى... القائد:

• حممد القائد	
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ختام ور�ضة “املمار�ضات الأف�ضل خالل حتقيقات جرائم الإرهاب ومتويله”

مواقف م�رش امل�رشفة بجانب البحرين حمل تقدير

“الأهلية” تفتح باب القبول حتى نفاد املقاعد الدرا�ضية

اإعداد خطط لتنظيم ال�ضري مبحيط املدار�س يف املحرق

تن�صيق م�صرتك بن�رش قيم الت�صامح والت�صدي للكراهية... الرميحي:

16 �صبتمرب املقبل موعد انطالق العام اجلديد

31 مدر�صة ت�صتفيد من خدمات ال�رشطة بزيادة 55 %... مديرية ال�رشطة:

املنام���ة - بن���ا: اأ�صاد وزير �ص���وؤون الإعالم 
رئي����س جمل����س اأمناء معه���د البحري���ن للتنمية 
ال�صيا�صية علي الرميح���ي بالعالقات التاريخية 
البحري���ن  ب���ن مملك���ة  واملتمي���زة  الوطي���دة 
وجمهوري���ة م����رش العربي���ة، وم���ا ت�صه���ده على 
الدوام من تقدم وازدهار على اأ�ص�س متينة من 
الود والرتابط والحرتام املتبادل بن قيادتي 

و�صعبي البلدين ال�صقيقن.
واأك���د الوزير يف ت�رشي���ح لوكالة اأنباء ال�رشق 
“اأن العالق���ات البحريني���ة امل�رشي���ة  الأو�ص���ط 
اكت�صبت دفعة قوي���ة واإيجابية يف ظل القيادة 
احلكيم���ة لعاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، واأخي���ه الرئي�س 
م���ن  ال�صي�ص���ي، مع���ززة  امل����رشي عبدالفت���اح 
اأهميته���ا ال�صرتاتيجي���ة كاأمن���وذج يحتذى به 
يف الأخ���وة وال�رشاك���ة ال�صيا�صي���ة والقت�صادية 

والأمنية والإعالمية الوثيقة واملتنامية”.
واأ�ص���اد وزي���ر �ص���وؤون الإع���الم باملواق���ف 
الثابت���ة وامل�رشف���ة مل����رش العروب���ة واحل�ص���ن 
املني���ع لالأمة العربي���ة والإ�صالمي���ة يف الوقوف 
اإلى جان���ب مملك���ة البحرين واخللي���ج العربي، 

ودعمها الدائ���م حلقوقنا وق�صايان���ا امل�رشوعة 
يف خمتل���ف املحاف���ل الدولي���ة، ويف مقدمته���ا 
الق�صي���ة الفل�صطينية، وت�صحياتها امل�صهودة 
يف ال���ذود عن الأم���ن القومي العرب���ي وحماربة 
الإرهاب ورف�س التدخالت اخلارجية يف ال�صوؤون 
الداخلي���ة العربية، من منطل���ق دورها املحوري 
كركيزة اأمان و�صالم وا�صتقرار يف منطقة ال�رشق 

الأو�صط.

واأك���د وق���وف مملك���ة البحرين اإل���ى جانب 
جمهوري���ة م�رش العربي���ة ال�صقيق���ة وت�صامنها 
معه���ا يف مواجهة كل اأ�ص���كال العنف والإرهاب 
وتاأييدها ملا تتخذه م���ن اإجراءات حلماية اأمنها 
وا�صتقرارها، وتلبي���ة تطلعات �صعبها ال�صقيق 

نحو ا�صتدامة التقدم القت�صادي والجتماعي.
البلدي���ن  بحر����س  اعت���زازه  ع���ن  واأع���رب 
ال�صقيقن على تعزيز العمل العربي امل�صرتك، 
وتوحيد اجله���ود الدولية امل�صرتكة يف مكافحة 
اإل���ى وقوفهم���ا  منوًه���ا  والإره���اب،  التط���رف 
ملكافح���ة  الداعي���ة  ال���دول  م���ع  وت�صامنهم���ا 
الإره���اب لكل م���ا ميث���ل تهديًدا خط���ًرا لأمن 
و�صالمة البلدان العربي���ة و�صيادتها الإقليمية، 

وم�صا�ًصا مب�صالح ال�صعوب ال�صقيقة.
واأكد الرميحي حر����س مملكة البحرين على 
تعزي���ز التع���اون الإعالم���ي مع م�رش ع���رب تبادل 
الأخب���ار واملعلوم���ات ونق���ل اخل���ربات الفنية 
والتقني���ة، والتن�صي���ق امل�ص���رتك يف ن����رش قيم 
الت�صام���ح والو�صطي���ة والعت���دال، والت�ص���دي 
خلطابات التط���رف والكراهية والتحري�س على 

الإرهاب يف و�صائل الإعالم املختلفة.

املنام����ة - اجلامع����ة الأهلي����ة: اأعلنت عميدة 
�ص����وؤون الطلبة رائدة العلوي ع����ن ا�صتمرار فتح 
باب القبول يف برامج البكالوريو�س واملاج�صتر 
الدرا�صي����ة  نف����اد املقاع����د  والدكت����وراه حت����ى 
املخ�ص�ص����ة للطلبة امل�صتجدي����ن للف�صل الأول 
م����ن الع����ام الدرا�ص����ي اجلدي����د 2018 / 2019 
طبقا للوائح الأكادميي����ة لالأمانة العامة ملجل�س 
التعليم العايل ومتطلب����ات اجلودة واأن الأولوية 

�صتكون لالأ�صبقية.
واأكدت العلوي يف ت�رشيح �صحايف ا�صتكمال 
اجلامع����ة كام����ل ا�صتعداداتها ل�صتقب����ال جميع 
طلبته����ا يف 16 من �صهر �صبتمرب 2018 املقبل، 
�صواء عل����ى م�صتوى ال�صع����ب الدرا�صية الكافية 
عل����ى  اأو  الطلب����ة  جمي����ع  لحياج����ات  وامللبي����ة 
م�صتوى الأن�صط����ة العلمية والعملية والجتماعية 
والرتفيهي����ة الت����ي تزدح����م بها اأجن����دة اجلامعة 
الهلي����ة ط����وال الع����ام الدرا�ص����ي، ف�ص����ال ع����ن 
اخلط����وات الإجرائي����ة العتيادي����ة كتنظي����م يوم 
التهيئ����ة للطلب����ة امل�صتجدي����ن واجتم����اع اإدارة 
اجلامعة وعمدائها بالطلبة؛ للتعرف على خمتلف 
احتياجاته����م وانطباعاته����م ع����ن �ص����ر الدرا�صة 
وتعريفه����م بحقوقه����م الأكادميي����ة واخلدمي����ة، 

وخ�صو�صا الطلبة امل�صتجدين يف اجلامعة.
واأو�صح����ت اأن اجلامع����ة تق����دم تخفي�صا يف 
املرحل����ة  يف  للمتفوق����ن  الدرا�صي����ة  الر�ص����وم 
الثانوية، فتقدم للطبة احلا�صلن على ن�صبة 80 
% يف الثانوية العامة تخفي�صا يعادل 20 % من 
جمموع الر�صوم، وتق����دم للطبة احلا�صلن على 
ن�صب����ة 90 % يف الثانوية العامة تخفي�صا يعادل 
25 % م����ن جمموع الر�صوم، والطلبة احلا�صلن 
عل����ى ن�صب����ة 95 % يف الثانوي����ة العامة تخفي�صا 

يع����ادل 25 % من جمموع الر�صوم، وملن يح�صل 
عل����ى ن�صب����ة 97 % فما ف����وق يف الثانوية العامة 
له احل����ق يف التق����دم لإعفائ����ه م����ن كل الر�صوم 

الدرا�صية.
واأ�ص����ارت العل����وي اإل����ى اأن الفر�ص����ة متاحة 
اأم����ام الطلبة الآخري����ن لال�صتفادة م����ن مميزات 
التخفي�����س اإذا اأثبت����وا متيزهم اأثن����اء درا�صتهم 
اجلامعة، منوه����ة اإلى اأن اجلامع����ة حتت�صن اأبناء 
الوط����ن من خمتل����ف حمافظ����ات اململك����ة، اإلى 
جان����ب جن�صي����ات متع����ددة، م����ا ينعك�����س اإيجابا 
عل����ى البيئة اجلامعي����ة وقيم الت�صام����ح والتاآلف 
فيم����ا بن افراده����ا والطلبة اأنف�صه����م من خالل 
فر�����ص التفاعل واالحت����كاك باأمناط متعددة من 

الثقافات والهتمامات والتجارب الإن�صانية.
وعلى �صعيد مت�صل اأردف����ت: “اإن اجلامعة 
الأهلي����ة ت����ويل اهتمام����ا كب����را بالتع����اون م����ع 
اجلامعات العاملية، حي����ث ترتبط حاليا بالعديد 
م����ن املوؤ�ص�ص����ات الأكادميي����ة يف خمتل����ف اأنحاء 

الع����امل، كاتفاقي����ة التع����اون م����ع جامع����ة جورج 
وا�صنط����ن الأمركي����ة، والت����ي ت�صاع����د اجلامعة 
عل����ى ط����رح برنام����ج ن����ادر ونوعي وه����و برنامج 
وباملزاي����ا  الهند�صي����ة  الإدارة  يف  املاج�صت����ر 
واملوا�صف����ات الدولية نف�صها الت����ي يت�صم بها 
الربنام����ج باجلامع����ة الأم يف الولي����ات املتح����دة 
الأمركي����ة، وكذلك اتفاقية اجلامع����ة مع جامعة 
برونيل الربيطانية التي تقدم من خاللها برامج 

الدكتوراه يف الإدارة وتكنولوجيا املعلومات.
وذكرت اأن برامج البكالوريو�س واملاج�صتر 
والدكت����وراه التي تقدمها كليات اجلامعة متاحة 
للطلب����ة خالل الع����ام الدرا�صي اجلدي����د ا�صتنادا 
لق����رارت جمل�����س التعلي����م الع����ايل، فيم����ا حترز 
اجلامعة نتائج تقيي����م موؤ�ص�صي وبراجمي عالية 
ومعتمدة من جمل�س الوزراء، كما وحتظى بتمثيل 
الفئة الأولى �صمن ت�صنيف هيئة جودة التعليم 
والتدريب التي ت�صنف اجلامعات البحرينية اإلى 

ثالث فئات بح�صب اأدائها يف تقارير اجلودة.
وتعد اجلامعة الأهلي����ة اأول جامعة خا�صة يف 
مملكة البحرين، اإذ ينتظم فيها اليوم نحو 2000 
طالب وطالبة، فيما خرجت 12 فوجا من طلبتها 
مت�صمن����ن خريج����ن بدرج����ات البكالوريو�����س 
واملاج�صتر والدكتوراه من �صت كليات علمية، 
هي: كلية تكنولوجي����ا املعلومات، كلية العلوم 
الإدارية واملالية، كلية العلوم الطبية وال�صحية، 
وكلي����ة  والرتبي����ة،  والعل����وم  الآداب  وكلي����ة 
الهند�ص����ة، وكلية الدرا�صات العليا والبحوث، اإذ 
ته����دف اجلامعة منذ ن�صاأته����ا اإلى تقدمي منوذج 
راق م����ن التعلي����م ذي اجل����ودة العالي����ة يف اإطار 
تعزي����ز الدور الريادي ململك����ة البحرين يف جمال 

التعليم العايل.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تراأ�س مدير عام 
مديرية �رشطة حمافظة املحرق العميد فواز ح�صن 
احل�ص���ن اجتماع���ا تن�صيقيا �ص���م ممثلي اجلهات 
املعني���ة بتنظيم ال�صر مبحي���ط املدار�س، وهي 
الإدارة العام���ة للمرور ووزارات الرتبية والتعليم 
والأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
والعم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة، وذل���ك �صم���ن 
ا�صتع���دادات هذه اجله���ات مبنا�صبة قرب عودة 

الطلبة اإلى املدار�س.
ويف بداية الجتم���اع، اأ�صاد مدير عام مديرية 
�رشطة حمافظة املحرق بال���دور الإيجابي لتعاون 
هذه اجلهات يف اإجناح خطط تنظيم ال�صر مبحيط 
املدار����س يف الف���رتة املا�صية، ثم ب���داأ الجتماع 
با�صتعرا����س حماور تل���ك اخلطط، والت���ي منها: 
اللتقاء باإدارات املدار�س واأولياء الأمور و�صكان 
املن���ازل املج���اورة للمدار�س؛ به���دف اإطالعهم 
والت�ص���اور معه���م ح���ول تفا�صيل تل���ك اخلطط، 
منوه���ا ب���اأن املديرية حتر����س اأثن���اء ت�صميمها 
له���ذه اخلط���ط اأن حتقق الأه���داف املحددة لها، 
وه���ي تاأمن �صالمة الطالب وتنظيم حركة ال�صر 
و�صمان ان�صيابية احلرك���ة املرورية، اإ�صافة اإلى 
تعزيز ثقاف���ة اللت���زام الذاتي بقواع���د املرور، 
كم���ا تراع���ي املديري���ة اأثناء اإعداد ه���ذه اخلطط 

معاير ج���ودة الأداء املنبثقة م���ن فل�صفة �رشطة 
خدمة املجتمع، وه���ي اأن تلبي هذه اخلطط حاجة 
املجتم���ع، وتكون ذات ج���ودة وم�صتدامة وقابلة 

للقيا�س.
واأ�صاف اأنه خالل هذا العام الدرا�صي اجلديد 
�صت�صتهدف مديرية �رشطة حمافظة املحرق تغطية 
31 مدر�صة من اأ�ص���ل 45 مدر�صة يف املحافظة، 
اأي بزي���ادة قدره���ا 55 % م���ن ع���دد املدار����س 
امل�صتفيدة م���ن خدمات ال�رشطة يف تنظيم ال�صر 

يف العام املا�صي، م�صيفا اأن املديرية خ�ص�صت 
عدد 40 م���ن �صباط و�صباط �ص���ف لتنفيذ هذه 
املهم���ة على مدار العام الدرا�صي، اإ�صافة اإلى ما 
يقارب 62 من العالم���ات التنظيمية والإر�صادية 
املتنقلة، كما مت التن�صي���ق فيما يخ�س م�صاندة 
ال�رشط���ة من جانب املتطوعن بالتعاون مع مركز 
تنمي���ة العم���ل التطوع���ي التاب���ع ل���وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة لتنظي���م حرك���ة ال�صر يف 

حميط 6 مدار�س.

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
“املمار�ص���ات  ور�ص���ة  اختتم���ت 
الأف�ص���ل خ���الل حتقيق���ات جرائ���م 
الإره���اب ومتويل���ه” الت���ي اأقيمت 
بنادي �صباط االأمن العام بالتعاون 
التدري���ب  اإدارة  ب���ن  والتن�صي���ق 
واملركز امل�صرتك ملكافحة الإرهاب 
بوزارة الداخلي���ة ومكتب امل�صاعدة 
والتدري���ب لتطوير الدعاء العام يف 

اخلارج بوزارة العدل الأمركية.
وبه���ذه املنا�صب���ة، اأك���د مدي���ر 
اإدارة التدريب ب���وزارة الداخلية اأن 
اإقام���ة مثل هذه الور����س والدورات 
التدريبية ياأت���ي تنفيذا لتوجيهات 
وزير الداخلية ومتا�صياً مع �صيا�صة 
التطوير والتحدي���ث التي تنتهجها 
وزارة الداخلي���ة وتهدف اإلى تطوير 
العمل الأمن���ي والعمل عل���ى اإعداد 
وف���ق  وتدريب���ه  الب����رشي  العن����رش 
اأحدث الربام���ج واملعاير الدولية، 

م�صي���دا بالتع���اون والتن�صي���ق بن 
اإدارة التدري���ب واملرك���ز امل�صرتك 
وجهوده���م  الإره���اب  ملكافح���ة 
امل�صتم���رة يف العم���ل عل���ى تطوير 
مه���ارات رج���ال الأم���ن للتعامل مع 
الت���ي تواجههم  التحدي���ات  كاف���ة 

خالل تاأديتهم واجبهم.
وته���دف الور�ص���ة اإل���ى تب���ادل 
مه���ارات  وتطوي���ر  اخل���ربات 
اأ�صالي���ب  ك�ص���ف  يف  امل�صارك���ن 
متوي���ل الإره���اب والتحقي���ق فيه، 
نح���و  الإره���اب املوج���ه  ومكافح���ة 
والدولي���ة  املحلي���ة  املجتمع���ات 
اإل���ى  تدع���و  الت���ي  واملمار�ص���ات 
التط���رف الفك���ري، مب���ا ي�صه���م يف 
احلفاظ على اأم���ن املجتمع و�صالمة 

اأفراده.
ويف خت���ام الور�ص���ة، ق���ام مدير 
اإدارة التدريب بتوزي���ع ال�صهادات 

على امل�صاركن يف الور�صة.

• علي الرميحي	

• مديرية �رشطة املحرق تعقد اجتماعا تن�صيقيا لتنظيم ال�صر مبحيط املدار�س	

الشيطان ال يفارقني!
ل اأخفيك���م �رشا اأنني �رشت اأنظر جلميع من يحمل لقب دكتور يف البحرين بحاجب 
مرف���وع من اجلهة الي����رشى ول اأعيده لطبيعت���ه حتى تزول و�صو�ص���ة ال�صيطان التي 
ت�صبب���ت بها طبول ال�صهادات املزورة، واأ�صبح قرع دويه���ا اأكرث ا�صتدادا يوما بعد 

اآخر.
وقد تنف�صت ال�صعداء اأخرا ظهرة اأم�س بعد ورود خرب من النيابة العامة يفيد 
اأنه���ا ت�صلم���ت بالغا م���ن وزارة الرتبية والتعلي���م يفيد ب� “حماولة ع���دد من الطلبة 
اعتماد اإج���راءات احل�صول على موؤه���ات علمية دون ا�صتيفائه���ا القواعد وال�رشوط 

املقررة يف غ�صون الأعوام ال�صابقة وحتى فرباير 2018”.
ويف الوق���ت ال���ذي ينبغ���ي الإ�صادة مبوقف ال���وزارة ال�صجاع بالع���رتاف �صمنيا 
اأنها فاتها مالحق���ة “الطلبة” الذين “حاولوا اعتماد موؤهالت علمية دون ا�صتيفائها 
القواع���د ...  يف غ�ص���ون الأع���وام ال�صابقة”، ما يعن���ي اأن ال���وزارة - على حد فهمي 
الب�صي���ط - كانت عل���ى علم مبا جرى خالل �صنوات م�صت قب���ل اأن يتم افت�صاح اأمر 
ال�صه���ادات ب�صورة غزيرة يف مواق���ع التوا�صل الجتماعي ومل حت���رك �صاكنا حينها 
اإل بتوجيه���ات كرمية من �صمو رئي����س الوزراء الذي انت�رش لبحرين خالية من الف�صاد 

الأكادميي.
واأن���ا اأت�صاءل مل�صلحة من لو مت حماية ظه���ور “املتنفذين الأكادميين”، التي 
�صتك���ون �رشب قا�صم���ة لظهر �صمعة وطن���ي التعليمية، وهو اأمر م���ا ل يرت�صيه اأي 

مواطن غيور على وطنه.
كان موق���ف الرئي����س التنفيذي لهيئة تنظيم امله���ن واخلدمات ال�صحية مرمي 
اجلالهم���ة اأك���رث �صفافية حينم���ا �رشحت باأن���ه مت اكت�صاف 102 �صه���ادة مزورة بن 
طلب���ات املتقدمن للعم���ل يف وزارة ال�صحة. لحظوا الدق���ة يف ت�صمية العدد ب�صكل 
وا�ص���ح، وهو اأمر عجزت عن الإتيان به الوزارة اأو اأنها مل تكن لتتحرك لول توجيهات 
�صاح���ب ال�صمو رئي�س الوزراء ون���داء النيابة العامة ال�صمني لل���وزارة “هيا هاِت ما 

لديِك، نحن بانتظار اأقوالِك” .
وع���ودا اإلى ا�صتح�ص���ار و�صو�صة ال�صيط���ان التي قرحت �صدورن���ا وناأمل �صفاء 
عاجال منها، اإل اأنني اأ�صعر بثلج ال�صعادة يت�صاقط على قلبي واأنا اأرى اإعالمنا املحلي 
يتداول ه���ذا امللف مبنتهى ال�صفافي���ة والدميقراطية على م���دار اأ�صابيع من الآن، 
لتثبت البحري���ن اأنها دولة ذات نهج دميقراطي وت�صاحل���ي يف تعاملها مع الأزمات 

على اأعلى امل�صتويات.

جاسم اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عنفوان

• رائدة العلوي	
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حمافظ ال�سمالية يدعو لت�سكيل هيئة املواكب احل�سينية
تاأكيد عدم ا�ستغالل اخلطاب احل�سيني بالدعاية االنتخابية

اجلنبي���ة – املحافظ���ة ال�سمالي���ة: دع���ا حمافظ 
ال�سمالية علي الع�سفور اإلى ت�سكيل هيئة املواكب 
احل�سينية على غرار جتربة حمافظة العا�سمة، وذلك 
مل���ا متثل���ه ك�سخ�سي���ة اعتباري���ة م�ستقل���ة ملتابعة 
احتياج���ات امل���اآمت احل�سيني���ة واملواك���ب العزائية 
ب�س���كل م�ست���دام عل���ى م���دار الع���ام، فيم���ا عرب عن 
التقدي���ر التام الإدارات امل���اآمت احل�سينية واملواكب 
العزائي���ة يف التع���اون م���ع املحافظة م���ن جهة، ومع 
اجله���ات االأمنية واخلدمية من جه���ة اأخرى ما كان له 
االأث���ر الكبري يف اإجناح موا�سم عا�س���وراء يف ال�سنوات 

املا�سية وفق موؤ�رشات متقدمة.
واأك���د اأن اللقاء هو يف مق���ام االجتماع يف البيت 
الواح���د الذي نحر����ص جميًعا عل���ى اأمن���ه وا�ستقرار 
واحلفاظ عل���ى ممار�سة احلري���ات وال�سعائر الدينية 
الت���ي كفلها الد�ست���ور والقانون، وه���ي مكت�سبات 

العهد االإ�سالحي مما ي�ستوجب احلفاظ عليها.
واأعرب ع���ن التطلع الأن يك���ون مو�سم عا�سوراء 
لهذا العام اأف�سل ال�سيما واأن مملكة البحرين، تتميز 
بحرية ممار�سة ال�سعائر الدينية التي حتظى باهتمام 
ودعم القي���ادة ال�سيا�سي���ة يف البالد وعل���ى راأ�سها، 
عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 

اآل خليف���ة، ورئي����ص الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����ص جمل�ص الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، ناقال حتيات وزير ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة للح�سور ومتنياته لهم بالتوفيق والنجاح 
يف مو�سم عا�سوراء ت�سوده الطماأنينة واالأمن واالأمان.

		 	 75	%	نسبة	الرضا
عن	الخدمات	بعاشوراء

وق���ال يف االجتم���اع ال�سن���وي مع روؤ�س���اء املاآمت 
واحل�سينيات واملواكب العزائية باملحافظة بح�سور 
رئي����ص جمل����ص اإدارة االأوق���اف اجلعفري���ة ال�سي���خ 
حم�س���ن الع�سف���ور، واملدي���ر الع���ام ملديرية �رشطة 
ال�سمالي���ة العميد عب���داهلل اجل���ريان، واملدير العام 
لبلدي���ة املنطقة ال�سمالية ملياء الف�سالة، اإن تكامل 
اجله���ود حقق ن�سبة من الر�سا عن اخلدمات ال�سنوية 
يف عا�سوراء طب���ق ا�ستطالع الر�سد والتقييم 75 % 
يف الع���ام 2017، وكانت الن�سب���ة يف العام 2016 يف 
ح���دود 77 %، وهذا الف���ارق الب�سيط يدعونا للبحث 

عن ال�سلبيات وتالفيها وتعزيز االإيجابيات.
وخاط���ب احل�سور بالق���ول اإن اللجنة التنفيذية 
ملو�س���م عا�س���وراء باملحافظة �ستك���ون يف خدمتكم 
وتتاب���ع معك���م اأواًل ب���اأول، فيما قدم رئي����ص اللجنة 
�رشي���ف عب���داهلل، رئي����ص ق�س���م متابع���ة اخلدم���ات 
والبحوث، نب���ذة خمت�رشة عن االجتم���اع الذي عقدته 
اللجنة بتاري���خ 26 اأغ�سط����ص 2018، وناق�ست فيه 
تقييم مو�س���م العام املا�س���ي وا�ستعر�ست برنامج 

العمل للمو�سم املقبل.

		 	 تجهيز	مليون	كأس
	ماء	و135	بيرقا

 بعدها ا�ستعر����ص رئي�ص جمل�ص اإدارة االأوقاف 
اجلعفري���ة ال�سيخ حم�سن الع�سفور مالمح من اخلطة 
اخلدمية لالأوقاف، والتي �ستعر�ص يف اللقاء ال�سنوي 
لالإدارة مع املاآمت االأ�سب���وع املقبل، لكنه حتدث عن 
جتهي���ز مليون كاأ����ص ماء وعلب التغلي���ف لالأطعمة، 
اإ�ساف���ة الإعداد 135 بريًقا حتمل اأ�سماء املاآمت، فيما 
مت تخ�سي�ص اخلط ال�ساخن لتلقي طلبات اخلدمات 

وال�سكاوى.

ب���دوره، اأك���د املدي���ر الع���ام ل�رشط���ة املحافظة 
ال�سمالي���ة العميد عب���داهلل اجلريان تقدي���ر اجلهود 
والتع���اون يف العام املا�سي، والت���ي �سهدت بع�ص 
املخالف���ات الت���ي عوجل���ت بالتوا�سل ب���ن اإدارات 

املاآمت واملديرية ومراكزها.
واأو�سح اأن اجلهود تن�سب على تقدمي اخلدمات 
يف هذه الذكرى ب�سورة تلي���ق بح�سارة واإن�سان هذا 
الوط���ن، داعًي���ا اإل���ى االلتف���ات لبع����ص املالحظات 
املهمة، ومنها اإبعاد تقيد اخلطاب الديني بالذكرى 
وعدم التطرق اإلى ما يخالفها ومي�ص حرية االآخرين.

منع	الشعارات	المسيئة	للدولة
 ووافق���ه املحافظ الع�سف���ور يف عدم ا�ستغالل 
اخلط���اب احل�سين���ي يف الدعاي���ة االنتخابي���ة؛ كون���ه 
ي�س���كل اإح���دى اجلرائ���م االنتخابية، واأع���اد اجلريان 
تاأكي���د االلت���زام باملطبوع���ات واالأع���الم والالفتات 
ومنع الدخ���الء من تركي���ب امل�سيء اإل���ى الدولة من 
�سع���ارات، اإ�ساف���ة اإلى عدم ن�رش ما يخ���رج عن نطاق 
ال�سعائر، فيما اأك���د اأهمية خروج وعودة املواكب يف 
اأوقاته���ا املح���ددة، مقدما للح�سور الرق���م ال�ساخن 

االأمنين؛  17797340 للتوا�س���ل مع امل�سوؤول���ن 
م���ع  والتعام���ل  والطلب���ات  االحتياج���ات  ملتابع���ة 
املالحظ���ات، واأن الباب مفتوح للجمي���ع للعمل؛ من 
اأجل ه���ذه الذكرى، كم���ا �سدد على اأهمي���ة التعاون 
م���ع رج���ال ال�رشط���ة، ال�سيما رج���ال �رشط���ة املجتمع.  
وطرح���ت مدير ع���ام بلدية املنطق���ة ال�سمالية ملياء 
الف�سالة املبادرات والربام���ج املندرجة حتت مظلة 
)عا�س���وراء نرتقي(، ومنها مب���ادرات للمحافظة على 
البيئة واإعادة التدوير وا�ستغ���الل املنا�سبة اجلليلة 
يف ت�سجي���ع ممار�س���ات اأف�س���ل، وكذل���ك العمل مع 
املحافظ���ة واالأوق���اف اجلعفرية لتغطي���ة اخلدمات 
ومنه���ا توفري متطلب���ات النظافة وتوف���ري االأكيا�ص 
اأب���واب امل���اآمت وكذل���ك توف���ري  اإل���ى  وتو�سيله���ا 

احلاويات.
وفتح الع�سفور املجال ملداخالت احل�سور التي 
دارت ح���ول اخلدم���ات املطلوبة ومتابع���ة الطلبات 
ال�سابقة لبع�ص امل���اآمت، اإ�سافة اإلى مقرتحات واآراء 
تدع���م تطوير التعاون، فيما اأكد املحافظ الع�سفور 
اأن هناك تقييًما �سنوًيا بعد نهاية كل مو�سم تت�سح 
خالل���ه ال�س���ورة املنجزة للتع���اون، وال���ذي ناأمل اأن 

يتحقق بنجاح اأكرب هذا العام.

•  من االجتماع ال�سنوي لروؤ�ساء املاآمت واملواكب يف املحافظة ال�سمالية	

قال رئي����ص جمل�ص بلدي ال�سمالية حممد 
بوحمود اإن م�رشوع قانون اإن�ساء �سندوق لالآيلة 
لل�سقوط يعد خطوة جي���دة للنهو�ض مب�رشوع 
اأك���رب، م�ستدركا اأن دمج م����رشوع الرتميم اإلى 
�سن���دوق الآيل���ة لل�سق���وط دون تخ�سي����ض 
املوازن���ات الكافي���ة للم�رشوعن، ف���اإن ذلك 

�سيمثل ذبحا لهما.
واأ�س���ار يف حديث���ه ل���� “الب���الد” اإل���ى اأن 
املحافظ���ة ال�سمالي���ة ت�س���م اأعل���ى ن�سبة من 
البي���وت الآيل���ة لل�سق���وط يف اململك���ة بحكم 

احتوائها على اأكرب عدد من القرى.
وفيما يلي ن����ص اجلزء الثاين واالأخري من 
اللقاء مع رئي�ص جمل�ص بلدي ال�سمالية حممد 

بوحمود: 
-	ما	أبرز	القضايا	التي	تعانيها	

المحافظة	الشمالية؟
لع���ل بع����ص الق�سايا املتعلق���ة بالطرق 
والعمال���ة ال�سائب���ة والباع���ة اجلائل���ة وغريها 
تكون الوزارات هي املعنية فيها، ولكن نحن 
كمجل����ص بلدي، فاإن اأكرث م���ا يوؤرقنا ونعانيه 
هو ملف البي���وت الآيلة لل�سقوط، حيث ت�سم 
املحافظة اأعلى ن�سبة بيوت اآيلة لل�سقوط من 
بن جمي���ع املحافظات؛ وذل���ك بحكم تواجد 
اأكرث عدد من القرى يف البحرين يف املحافظة.
والي���وم كمجل�ص خدم���ي اإذا �سقط منزل 
عل���ى روؤو�ص اأهله �سن�س���اءل عن دورنا، ونحن 
ل���ن نك���ون عنده���ا معذورين يف ح���ال اقت�رش 

عملنا على خماطبة اجلهات املعنية.
-	هل	تعتقد	أن	مشروع	إنشاء	
صن��دوق	البيوت	اآليلة	للس��قوط	

سيكون	حال	ناجعا	للمشكلة؟
ميك���ن اأن ينظر اإلى امل����رشوع على االأقل 
كخط���وة اأولى من اأج���ل تطوير امل����رشوع اإلى 

�سيء اأكرب.
ولك���ن االإ�سكالية يف ال�سن���دوق هو دمج 
م����رشوع الرتميم مب����رشوع الآيل���ة لل�سقوط، يف 

حال مل يرفع �سقف امليزانية املخ�س�سة له.
ويف ح���ال ع���دم رف���ع املوازنة، ف���اإن هذا 
ال�سن���دوق �سيك���ون مبثابة ذب���ح مل�رشوعن 

الآيلة لل�سقوط والرتميم.
ونح���ن كمجل�ص طرحنا ع���دد من احللول، 
وم���ن بينها اأن ت�ستمل���ك وزارة االإ�سكان تلك 
البي���وت وتعو�سه���م عنها ببي���وت جديدة يف 
اأح���د م�ساريعه���ا، ولكن مل يجد ه���ذا املقرتح 
اآذان���ا �ساغي���ة. وال اأخفي علي���ك اأنني وخالل 
زياراتي ع���ددا من تلك البي���وت كنت اأخ�سى 
املك���ث فيها، من �سوء حالها، وعليه فاإن هذا 
امللف مهم ج���دا ويتطلب حتركا جادا و�رشيعا 
من الدولة، خ�سو�سا لتل���ك العائالت التي ال 

متتلك قوت يومها.
لنكس��ة	 المجل��س	 -	تع��رض	
ح��ادة	بع��د	خس��ارته	ع��ددا	من	
األي��دي	العامل��ة	في��ه	ألس��باب	
وأخ��رى،	فكيف	تعام��ل	المجلس	

مع	هذا	النقص؟
ال اأخف���ي علي���ك متابعتنا احلثيث���ة لهذا 
املل���ف، والتي مل تغب حتى ع���ن االجتماعات 
و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزي���ر  م���ع  التن�سيقي���ة 
البلديات والتخطيط العمراين، حيث كان هذا 
املو�س���وع ميث���ل اأولوية لدين���ا كمجل�ص عن 

بقية امل�ساريع وامللفات.
وكان���ت لن���ا منا�س���دات مع �سم���و رئي�ص 
ال���وزراء، والت���ي اأفلحت مبعي���ة اجلهود التي 
بذلته���ا جه���ات ع���دة يف تثبي���ت املوظفن 

الذين كانوا يعملون بعقود موؤقتة.
اأم���ا ب�س���اأن النق����ص احلا�س���ل يف كوادر 
املجل�ص، فاالإ�سكالية لي�ست يف ديوان اخلدمة 
املدنية، فال�سواغر موج���ودة، ولكن امل�سكلة 

يف توفر املوازنات.
-	كي��ف	انعكس��ت	التعيينات	
التي	تم��ت	مؤخرا	ف��ي	الوكالة	
البلدي��ة	 للخدم��ات	 المس��اعدة	
العام��ة	 والهيئ��ة	 المش��تركة	
للتخطي��ط	والتطوي��ر	العمران��ي	

على	عمل	المجلس؟
قبل احلديث عن التعيينات، فاإنه ي�سجل 
للمجل�ص اإجناز من خالل تقنن عملية االإعالن 
عن العقارات املعرو�سة يف ال�سحف املحلية، 
وذل���ك من خالل توثيقها من اجلهات املعنية 

قبل ن�رشها؛ حماية للم�ستهلك.

واأما ب�ساأن التعيينات، فاإن امل�سوؤولن 
زارا املجل����ص واأبدوا كام���ل تعاونهم معنا، 
ونح���ن موؤمنون ب���اأن ما يقوم ب���ه التخطيط 
العم���راين مفي���د لن���ا، وكذلك ف���اإن تعين 
وائل املبارك يف الوكالة امل�ساعدة �سيكون 
بال�سك ذا مردود اإيجابي، ونقدر حجم العمل 
امللق���ى على عاتق���ه. ونح���ن مل نكن نطلب 
من الوكي���ل امل�ساعد ال�ساب���ق �سوى اإطالع 
املجل����ص على طبيعة �سري عم���ل امل�ساريع، 

اإال اأنه مل يكون متعاونا مع جميع املجال�ص.

-	كيف	تقيمون	أداء	ش��ركة	
النظافة؟

من���ذ البداي���ة كان موقفي م���ن ال�رشكة 
يعتم���د عل���ى رد موق���ف املواطن���ن منها، 
حي���ث يعد اأف�س���ل م���ن يقي���م اأداء ال�رشكة 
حينه���ا، ولك���ن الي���وم و�سلت اإل���ى مرحلة 
اأ�ستطي���ع اأن اأقول اأن اأداء ال�رشكة جيد، حتى 
واإن قال املواط���ن اليوم خالف ذلك؛ وذلك 
الأن تع���اون املواطن مع ال�رشكة اأ�سبح �سيئا 

جدا.

البل��دي	 المجل��س	 تمي��ز	 	-
الش��مالي	بتجربت��ه	ف��ي	مج��ال	
األبحاث	العلمية،	فكيف	انعكست	
هذه	التجربة	على	أداء	المجلس؟

م���ن ا�ستف���اد م���ن ه���ذا امل����رشوع لي����ص 
املجل����ص البل���دي فق���ط، فال���وزارة باأكملها 
ا�ستفادت من���ه. فاأحد امل�ساري���ع على �سبيل 
املث���ال كان ت�سمي���م مم�سى �سه���ركان، اإلى 
جانب ر�سم اإ�سرتاتيجي���ة للمنطقة ال�سمالية، 
ولكن لالأ�س���ف ال�سديد اأن الكثري من االأجهزة 
الر�سمي���ة مل تتع���اون معن���ا يف تزوي���د اجلهة 
القائمة على ر�سم االإ�سرتاتيجية باملعطيات، 
ولكن مع ذلك فقد قطع املجل�ص �سوطا كبريا 

يف هذا املجال.
المجل��س	 اس��تفاد	 كي��ف	 	-
البلدي	من	مشاركته	في	المؤتمر	

العالمي	للتنمية	المستدامة؟
لعل �س���ح امليزاني���ة هو ال���ذي اأطلق يد 
املجل����ص لتبداأ م�رشوع التع���اون مع اجلامعات 
وا�ستط���اع  االأبح���اث،  العلمي���ة يف  واملراك���ز 
املجل�ص من خالل ه���ذا املوؤمتر اأن يعمم هذه 
التجربة على العامل من خالل م�ساركته يف هذا 
املوؤمتر، حيث مت ت�سمن هذه التجربة �سمن 

تو�سياته جلامعات العامل.
وحالي���ا يت���م العمل على معاجل���ة م�سكلة 
امل�ستنق���ع يف جممع 1215 على �سارع الزالق، 
وذل���ك من خالل اإم���كان حتويله اإل���ى حممية، 
ودرا�س���ة حتلي���ل امليزانية العام���ة للمجل�ص 
البلدي وغريه���ا، فاليوم ا�ستطعن���ا اأن نقدم 
خدم���ة للجامع���ات والطلبة من جه���ة، وكذلك 

ا�ستفادت اململكة من خربتهم.
-	ما	الذي	س��يقدمه	المجلس	
البل��دي	الحال��ي	إل��ى	المجل��س	

القادم؟
ندعو املجل����ص املقبل اإل���ى االإ�رشار على 
توف���ري الباح���ث القان���ون واملحل���ل امل���ايل 
للمجل����ص، اإلى جانب ا�ستكمال ما بداأنا به من 
م�ساري���ع؛ ل�سمان ا�ستم���رار التجربة البلدية، 
ف���اإذا كان���ت هن���اك م�ساري���ع جي���دة فليبني 
عليها، واإن كانت م�ساريع غري مقبولة لديهم 

باإمكانهم حت�سينها.

بالرتميم دون موازنات كافية ذبح للم�رشوعني دمج “الآيلة” 
�سح املوازنات اأطلق يد املجل�ص لتقدمي م�رشوع االأبحاث... بوحمود ل� “$”:

• بوحمود متحدثا ل� “البالد”	

م�����س��وؤول  غ���ري  املدنية”  “اخلدمة 
ع�����ن ن���ق�������ص ك����������وادر امل���ج���ل�������ص

ت���������ع���������اون امل��������واط��������ن��������ن م���ع 
��������رشك�������ة ال������ن������ظ������اف������ة ����س���ي���ئ

ال���������س����م����ال����ي����ة ت���������س����م اأع�����ل�����ى 
ن�����س��ب��ة ب����ي����وت اآي����ل����ة ل��ل�����س��ق��وط

 �سيد علي املحافظة
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بن هندي: نفتخر باحت�ضان املحرق ال�رصوح التعليمية
االطالع على جتربة بريطانيا مبجال العقوبات البديلة

وفد ق�صائي زار املحاكم ال�صغرى والكربى اجلنائية بلندن

املنامة - املجل�س الأعلى للق�صاء زار وفد 
ق�صائي من املجل�س الأعلى للق�صاء اململكة 
املتح���دة يف الفرتة 19 ولغاي���ة 24 اأغ�صط�س 
اجل���اري، بدعوة م���ن ال�صف���ارة الربيطانية يف 
البحري���ن، حيث زار الوف���د املحكمة العليا يف 
لندن وحمكمة اجلناي���ات الكربى يف ليفربول 
وذل���ك يف اإطار تعزيز اآفاق التعاون امل�صرتك 
بني مملك���ة البحري���ن واململك���ة املتحدة يف 
املج���ال الق�صائ���ي والط���اع عل���ى اأف�ص���ل 
العقوب���ة  تقدي���ر  يف  الدولي���ة  املمار�ص���ات 
خ�صو�صا العقوب���ات البديلة؛ ل�صمان تطبيق 
قانون العقوبات والتدابري البديلة رقم )18( 

ل�صنة 2017 وفقا لهذه املعايري.
وق���ال الأم���ني الع���ام للمجل����س الأعل���ى 
للق�ص���اء القا�صي علي الكعب���ي باأن املجل�س 

يحر����س على تنظي���م الزي���ارات وال���دورات 
والربامج التدريبية لل�ص���ادة الق�صاة؛ بهدف 

تبادل اخل���ربات �صمن اخلط���ة الإ�صرتاتيجية 
لارتق���اء بال�صلط���ة الق�صائي���ة ومب���ا ي�صهم 
للمنظوم���ة  امل�صتم���ر  التطوي���ر  �صم���ان  يف 

الق�صائية.
عل���ى  الزي���ارة  برنام���ج  ت�صم���ن  وق���د 
زيارة املحاك���م ال�صغرى والك���ربى اجلنائية 
لاطاع عل���ى الإجراءات املتعب���ة يف املحاكم 
الربيطاني���ة، والتعرف عل���ى التجربة العملية 
فيم���ا يخ����س فر����س العقوب���ات البديلة يف 
الق�صاي���ا اجلنائية من خال ح�صور حماكمات 
متداولة ومناق�صة الق�صايا املنظورة اأمامهم. 
 وق���د �ص���ارك يف ه���ذه الزي���ارة القا�صي 
ال�صيخ حم���د بن �صلم���ان اآل خليفة، القا�صي 
عب���داهلل حممد اأبل، القا�ص���ي ح�صني جنم طه 

ال�صيخ، القا�صي علي حممد اجلزاف.

اأك����د  املح����رق:  حمافظ����ة   - املح����رق 
حمافظ املح����رق �صلمان بن هن����دي املناعي 
ب����اأن املحرق حمافظة عل����ى مكانتها العلمية 
عرب ع�����رات ال�صن����ني، وهي تفخ����ر مع قرب 
احتفالته����ا مب����رور مئ����ة ع����ام عل����ى بداي����ة 
التعلي����م النظام����ي باحت�صانه����ا امل�صاري����ع 
التعليمي����ة والثقافية، موؤك����دا اأن املحافظة 
ترح����ب بال�����روح التعليمية خا�ص����ة يف غمرة 
للثقاف����ة  عا�صم����ة  باختياره����ا  احتفالته����ا 

الإ�صامية. جاء ذلك خ����ال ا�صتقباله مبكتبه 
مببنى املحافظة مدي����رة املدر�صة الفرن�صية 
املرحل����ة  ومدي����ر  بي�صي����ت،  بينديكي����ت 
البتدائي����ة باملدر�صة ديدي����اي بريم، ومدير 
امللحق الثقايف بال�صفارة الفرن�صية دومنيك 
�ص����ات ومدي����ر العاق����ات العام����ة باملدر�صة 
ر�ص����ا بدر، حي����ث رحب املحاف����ظ باحل�صور، 
موؤكدا عم����ق العاقات التي ترب����ط البحرين 

باجلمهورية الفرن�صية ال�صديقة.

•  علي الكعبي	

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

املنامة - النيابة العامة: �رح املحامي 
العام امل�صت�صار اأحم���د احلمادي باأن وزارة 
الرتبي���ة والتعليم قد اأبلغت النيابة العامة 
يف غ�ص���ون الأعوام ال�صابق���ة وحتى فرباير 
2018 ع���ن حماولة عدد من الطلبة اعتماد 
اإجراءات احل�صول على موؤهات علمية دون 

ا�ستيفائها القواعد وال�رشوط املقررة.
وقد اأ�صفرت التحقيقات التي بو�رت 
يف ع���دد من تل���ك الق�صايا ع���ن اإحالة عدد 
م���ن املتهمني للمحاكمة اجلنائي���ة، واأ�صار 
اإل���ى اأن النياب���ة العامة ب�ص���دد ا�صتكمال 
اإجراءاته���ا فيم���ا تبا�ره م���ن حتقيقات يف 

باقي الق�صايا ذات ال�صلة.

اإحالة متهمني للح�صول 
على موؤهات غري م�صتوفية 

ال�رشوط لـ “اجلنائية”

عامل تو�ضيل طلبات يح�ضل على “اللي�ضن” دون تدريب اأو امتحان 

هارب مقيم يف اإيران يحث �ضابا على �ضناعة قنبلة وهمية

ا�صرتك يف عملية تزوير مع اثنني من جن�صيته

مت و�صعها خلف اأحد املطاعم يف عايل

اأم���رت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الأولى 
بندب حمام ملته���م اآ�صيوي اجلن�صية “26 عاما” 
ع���ن طري���ق وزارة العدل؛ نظ���را لتهامه بواقعة 
تزوير رخ�صة قيادة دراجة نارية دون الدخول يف 
امتح���ان ال�صياقة، ومن خ���ال تزويره توقيع اأحد 
اأف���راد �رطة املرور، قررت املحكمة اإعادة النظر 
يف الق�صي���ة بجل�صة 25 �صبتمرب املقبل، مع الأمر 

با�صتمرار حب�س ال�صاب حلني اجلل�صة القادمة.
اأم���ام  اأوراق الق�صي���ة املنظ���ورة  وج���اء يف 
املحكم���ة اأن النياب���ة العام���ة كان���ت ق���د تلقت 
باغ���ا من مركز �رطة اخلمي�س، مفاده اأن الإدارة 
العامة للمرور كانت قد اأبلغتهم باأنه مت توقيف 
املتهم اإثر اكت�صاف عملية تزوير يف امل�صتندات 
اخلا�ص���ة باحل�ص���ول على رخ�ص���ة �صياقه دراجة 
نارية، والذي متكن من ا�صتخراج رخ�صة القيادة 
امل�ص���ار اإليها دون الدخ���ول يف المتحان املقرر 

بهذا ال�صاأن.
كم���ا اأف���ادت الإدارة العام���ة للم���رور اأنه���ا 
متكنت من �ص���وؤال النائب عريف الوارد توقيعه 
يف ال�صتمارة اخلا�ص���ة بامتحان ال�صياقة، والذي 
نف���ى اأن يكون التوقيع املن�ص���وب اإليه �صحيحا 
واأن هنال���ك عملي���ة تزوير، اإذ اإن���ه مل يعمل على 
تدري���ب املته���م كما مل يتق���دم اإلي���ه لامتحان 
اأ�ص���ا. وبا�صتدع���اء ال�ص���اب الآ�صي���وي و�صوؤاله 
ح���ول الواقعة، اع���رتف اأنه مل يقم ب���اأي اإجراءات 
خا�صة باحل�صول عل���ى “اللي�صن”، اإذ مل يتدرب 
ومل ميتح���ن حت���ى يتح�ص���ل على رخ�ص���ة قيادة 
الدراج���ة الناري���ة، واأن كل ما يف الأم���ر اأنه يعرف 
�صخ�ص���ني من جن�صيته وهما م���ن عر�صا عليه اأن 
يق���وم بت�صليمهما مبل���غ 100 دين���ار؛ وذلك يف 
مقاب���ل اأن يقوموا با�صتخ���راج رخ�صة القيادة له 
دون الدخول لامتحان، كما طلبوا منه ت�صليمهم 

دفرت تعلي���م ال�صياقه ورخ�صة تعلي���م ال�صياقه 
اخلا�صني به مرفقا بهما املبلغ املتفق عليه.

واأ�ص���اف املته���م اأن���ه بع���د مرور نح���و مدة 
اأ�صبوعني من ت�صليم هوؤلء ال�صخ�صني املطلوب، 
ح����ر له اأحدهما و�صلمه دف���رت ال�صياقة ورخ�صة 
التعليم وطلب منه اأن يتوجه اإلى مدر�صة تعليم 
ال�صياقه ل�صتام رخ�صته من هناك بعد اأن يدفع 

ر�صوم اإ�صدارها وهي مبلغ 20 دينارا.
وب���ني اأنه بالفع���ل توج���ه للمبن���ى مدر�صة 
تعليم ال�صياقه �صل���م املوظف تلك امل�صتندات 
وا�صتل���م من���ه رخ�ص���ة ال�صياق���ه الت���ي يرغ���ب 
باحل�صول عليه���ا، موؤكدا معرفت���ه اأن ما قام به 
خمالف واأن القانون ي�سرتط عليه دخول امتحان 

�صياق���ه للح�ص���ول عل���ى الرخ�ص���ة. ولف���ت اإلى 
اأنـــه مت القب�ـــش عليه يف اإحدى نقـــاط التفتي�ش 
عندما ا�صتوقفته دوري���ة اأمنية مبنطقة احلورة، 
اإذ كان متوجه���ا بوا�صطة دراجة نارية اأثناء عمله 
على تو�صي���ل طلبات املطاع���م؛ كونه يعمل يف 
اأحد املطاع���م، والتي فيها اأبلغ���ه اأفراد ال�رطة 
اأن���ه مطلوب ل���اإدارة العامة للم���رور، وهناك مت 
اكت�ص���اف اأمره بع���د ت�صليمه امل�صتن���دات التي 
تق���دم بها ل���اإدارة العام���ة للم���رور ل�صت�صدار 
رخ�ص���ة القي���ادة اخلا�صة به، وعل���م اأن التوقيع 
املن�صوب لرجل املرور مزور، مدعيا عدم معرفته 
اأن التوقي���ع كان م���زورا، رغ���م علم���ه مبخالف���ة 

اإجراءاته لاأنظمة املعمول بها.

فاأحالت���ه النيابة العام���ة للمحكمة املذكورة 
بعدم���ا وجهت ل���ه التهمتني التاليت���ني، اأنه يف 
غ�ص���ون الع���ام 2016، اأول: ا�ص���رتك بطريق���ي 
التفاق وامل�صاعدة مع اآخرين جمهولني بارتكاب 
تزوي���ر يف حم���رر ر�صمي، وه���و ا�صتم���ارة رخ�س 
التعل���م ورخ����س القي���ادة ال�صادرة م���ن الإدارة 
العامة للمرور باأن مد جمهولني بتلك ال�صتمارة، 
وق���ام جمهول���ون بالإم�صاء فيه���ا بتوقيع مزور 

من�صوب للنائب عريف.
ثانيا: ا�صتعمل املحرر املزور مو�صوع البند 
اأول مع علم���ه بتزويره باأن متك���ن بوا�صطته من 
ا�صتخراج رخ�ص���ة قيادة دراجة نارية �صادرة من 

الإدارة العامة للمرور.

تنظ���ر املحكمة الك���ربى اجلنائي���ة الرابعة يف 
ق�صي���ة قنبلة وهمية على الطري���ق العام مبنطقة 
ع���ايل، ت�صم ثاثة متهمني اأحده���م هارب ومقيم 
يف اإي���ران، مت القب����س عل���ى اأحده���م “20 عاما” 
م���ن خال عينة حم�س ال���� DNA التي رفعت من 
اجل�ص���م املحاك���ي لأ�ص���كال املتفج���رات واعرتف 
مب�صارك���ة الآخرين، واأجلت املحاكم���ة حتى جل�صة 
17 �صبتمرب املقب���ل؛ وذلك ملخاطبة مكتب وزير 
الع���دل لندب حمام للمتهم���ني املقبو�س عليهما 
عن طري���ق الوزارة، م���ع الأمر با�صتم���رار حب�صهما 
حل���ني اجلل�صة القادمة. وتتمثل وقائع الق�صية يف 
اأن النياب���ة العامة كانت ق���د تلقت باغا من مركز 
�رط���ة اخلمي�س، مف���اده اأن املركز تلقى باغا عن 
وجود ج�ص���م غريب خلف اأح���د املطاعم يف منطقة 
عايل، وبانتقال ال�صابط املناوب اإلى موقع الباغ 
�صاه���د اجل�ص���م امل�صار اإلي���ه، فاأبل���غ املخت�صني 

للح�صور والتعامل مع اجل�صم الغريب.
وبح�صور اأف���راد طاقم م�رح اجلرمية، متكنوا 
م���ن التعامل مع اجل�صم الغري���ب، والذي تبني اأنه 
ج�صم حماك لأ�صكال املتفج���رات، والذي بفح�صه 
بعد اإزالته من املوق���ع تبني اأنه يحتوي على جني 

وراثي م�صدره �صخ�س واحد.

وبالبح���ث يف قاعدة بيان���ات احلم�س النووي 
ثبت اأن م�صدر تلك اخلاي���ا املرفوعة من القنبلة 
الوهمية هو املتهم، واأنه هو �صاحب تلك العينات.

كمـــا ثبـــت للنيابـــة العامة مـــن تقرير خمترب 
البح���ث اجلنائ���ي اأن العين���ات امل�صتلم���ة عب���ارة 
عن منوذج غ���ري حقيقي لعبوة وهمي���ة ول ت�صكل 
ال���وارد ع���ن �صعب���ة  التقري���ر  خط���ورة، وورد يف 

الب�صم���ات تاأكي���دا يت�ص���ح من���ه اأن���ه وم���ن خال 
تدقيق وم�صاهاة اأثر الب�صم���ة ال�صالح واملرفوع 
من اجل�سم امل�سبوط مـــع الب�سمات املحفوظة يف 
قاع���دة بيان���ات الب�صمات بتطابقه���ا مع ب�صمات 

املتهم باأكرث من 12 عامة مميزة.
فيم���ا اأكدت حتري���ات اأفراد ال�رط���ة، والتي 
اأجريت عن طريق امل�صادر ال�رية على اأن املتهم 

الأول ه���و م���ن كان قد و�صع اجل�ص���م املحاكي يف 
املنطقة املذكورة، لذا فق���د مت ا�صت�صدار الأذن 

الازم ل�صبطه وتفتي�صه وم�صكنه.
وبع���د القب����س عل���ى املته���م الأول و�صوؤاله 
حول الواقعة اع���رتف باأنه بالفعل كان قد ارتكب 
اأن  اعرتافات���ه  يف  مو�صح���ا  املذك���ورة،  الواقع���ة 
املتهم الثال���ث والهارب واملقي���م يف اإيران كان 
على توا�صل معه، وذات يوم اتفقوا على اأن يقوم 
ب�صناع���ة ج�صم حماك لأ�صكال املتفجرات وو�صعه 
مبنطقة عايل؛ بهدف زعزعة الأمن وتنفيذا لغر�س 
اإرهابي، وقد �صاعده املتهم الثاين يف تنفيذ تلك 

املهمة.
فاأحالتهم النيابة العامة للمحكمة على اعتبار 
اأنه���م بتاري���خ 17 يولي���و 2016، اأول: املتهمون 
الأول والث���اين: حم���ا منوذج���ا حماكي���ا لأ�ص���كال 
املتفجرات واملفرقعات يف الطريق العام؛ تنفيذا 
لغر����س اإرهابي، ثاني���ا: املتهم الثال���ث: ا�صرتك 
بطريقي التفاق وامل�صاع���دة مع املتهم الأول يف 
و�ص���ع هيكل حماك للمتفج���رات يف الطريق العام 
تنفيذا لغر�س اإرهابي باأن كلفه ب�صناعة النموذج 
املحاك���ي لأ�ص���كال املتفجرات لو�صع���ه مبنطقة 

عايل.

عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
الأول���ى �صاب���ا “20 عاما” دانت���ه بالعتداء 
عل���ى �رطيني كان���ا قد نقاه بع���د �صوؤاله 
ح���ول واقع���ة التجمه���ر التي �ص���ارك فيها 
اإل���ى موقع اإخفائه ومث���ريي اأعمال ال�صغب 
يف  عملياته���م،  يف  امل�صتخدم���ة  ل���اأدوات 
حماول���ة منه للهرب م���ن قب�صتهما؛ وذلك 
ب�صجنه ملدة 3 �صنوات عم���ا اأ�صند اإليه من 

اتهام.
وذكرت املحكمة اأن تفا�صيل الواقعة 
تتح�ص���ل يف اأن���ه بغ�صون �صه���ر يونيو من 
الع���ام 2015، وح���ال مبا�رة امل���ازم اأول 
لعمل���ه بدوري���ة متحرك���ة لنق���ل املته���م 
الق�صاي���ا؛  اإح���دى  ذم���ة  عل���ى  املوق���وف 
يف  امل�صتخدم���ة  الأدوات  ع���ن  لاإر�ص���اد 
اجلرمي���ة التي ارتكبه���ا يف م�صكنه مبنطقة 
ال�صهل���ة ال�صمالي���ة، ف���اإن املته���م وما اإن 
�صاهد اأهل منزله حتى اعتدى على املازم 
اأول بال����رب بيده، فاأحدث ب���ه الإ�صابات 
املو�صوفة بالتقرير الطبي، وحاول الفرار 
م���ن قب�صته، وعندم���ا �صقط عل���ى الأر�س 
نتيجة مقاومت���ه ال�رطة تعم���د ع�ّس �صاق 
نائ���ب عري���ف كان برفقته���م، فاأحدث به 
هو الآخ���ر الإ�صابات املو�صوف���ة بالتقرير 
الطبي، وقد اأقر املتهم بال�صتدللت ويف 
حتقيقات النياب���ة العامة بارتكابه الواقعة 

حمل الدعوى.
الطب���ي  بالتقري���ر  للمحكم���ة  وثب���ت 
اخلا����س باملجني علي���ه الأول املازم اأول 
اإ�صابته ب���اآلم يف ال�صاعد الأمين و�صحجات 
�صطحية مع تورم ور�ص���ه ب�صيطة مبف�صل 
املع�ص���م الأمي���ن، فيم���ا ثب���ت بالتقري���ر 
الطبي اخلا�س باملجني عليه الثاين النائب 
عري���ف تعر�صه اإلى الع����سّ بع�صات ربلة 
ال�صاق الي�رى. وثبت للمحكمة بعد مداولة 
الق�صية يقينا اأن ال�صاب بتاريخ 30 يونيو 
2015، اعت���دى على �صام���ة ج�صم املجني 
عليهما م���ازم اأول ونائب عريف، وهما من 
اأف���راد قوات الأمن الع���ام التابعني لوزارة 
الداخلي���ة؛ وذل���ك اأثناء وب�صب���ب تاأديتهما 
اأعم���ال وظيفتهما، وذلك ب���اأن قام ب�رب 
الأول عل���ى ذراعه وع�ّس الث���اين يف �صاقه، 
املو�صوف���ة  الإ�صاب���ات  بهم���ا  واأح���دث 

بالتقارير الطبية املرفقة.

3 �صنوات ل�صاب 
اعتدى على �رطيني 

اأثناء نقله ملنزله
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يتمت���ع الع���ب كرة الق���دم امل����ري حممد 
�ص���الح، اأو املع���روف عاملي���اً ب� “م���و �صالح”، 
ب�صه���رة عربية طاغية، وحمب���ة جارفة، جتاوزت 
فيها موهبته الكروية، و�صخ�صيته التي ر�صمها 
بدقة واإتق���ان، مبزيج من التوا�ص���ع، واالنتماء 

الوطني، واملحبة، وغريها من اأمور.
فجاأة، وجدتني اأتابع ق�صته مع احتاد الكرة 
امل����ري، واإن كان م���ن ال�صع���ب اأن اأن���زع من 
داخل���ي حتّيزي لالع���ب الفرد، اأم���ام املوؤ�ص�صة 
بق�ّصه���ا وق�صي�صه���ا، اإال اأنه لي����س هنا جمال 
احلكم املبكر يف الق�صية، خ�صو�صاً اأننا ال نعرف 
اإال بع�ص���اً من اأطرافها، ولكنن���ي ا�صتمعت اإلى 
ما طالب ب���ه “مو �صالح”، فذك���رين بال�صديق 
العزيز ال�صحايف البارع حمم���د فا�صل، رّده اهلل 

اإلينا رّداً جميالً.
تذك���رت ذل���ك الأن “م���و �ص���الح” – كم���ا 
فهم���ت - كان يريد تطبيق م���ا يجري لالعبني 
املحرتف���ني يف بريطانيا، عل���ى العبي املنتخب 
امل����ري، ولي����س ل�صاحل���ه ه���و فق���ط، وذلك 
لالرتقاء بهم، لكن خ�صوم���ه مل يكونوا ما يراه، 
ووج���دوا في���ه خروجاً عن املاأل���وف، ورمبا قاده 

االأمر اإلى عقوب���ات متنوعة الأنه جتّراأ على طلب 
التعديل، التطوير... اإلخ.

“م���و فا�ص���ل”، ي�صب���ه – اإلى ح���دٍّ ما – مو 
�ص���الح، الأن���ه اطل���ع عل���ى جمري���ات العم���ل يف 
ال�صح���ف الغربية، اآمن بها اأكرث من غريه، حاول 
تقليدها، تطبيقها، العمل باحرتافية، فما كان 
من بع����س املوؤ�ص�ص���ات اإال اأن قّرفته يف العمل 

معها.
لي����س �رط���اً اأن يكون النهج ال���ذي اتخذه 
“مو فا�ص���ل” �صحيحاً يف تو�صي���ل روؤاه، وبّث 
معتقداته ل�صحافة اأف�صل ح���االً، واأكرث تطوراً، 
واأك���رث مهنية، رمبا... ولك���ن كرثة من م�صوؤويل 
ال�صح���ف راأوا يف م���ا يق���ول خروجاً عّم���ا األفوه، 
وارتاحوا علي���ه، واأن العمل اجل���اد، واملحرتف، 
�صوف ي�صي���ف عليهم اأعباء االإب���داع وااللتزام، 

فاهلل الغني عن ذلك.
اأع���ود  و�ص���الح،  فا�ص���ل  “املوَّي���ن”  ل���� 
م�صت�صهداً بالق�صة/الع���رة التي انتهى اإليها 
كت���اب “كالت���ي هرب���ت بعينه���ا” لل�صديق���ة 
با�صم���ة الق�صاب، اإذ تق���ول: “يحكى اأن جماعة 
م���ن العمي���ان ط���ّوح بهم الق���در حت���ى اأنزلهم 

وادي���اً منعزالً حتيط به اجلبال ال�صاهقة الوعرة، 
لوا عميانا مثلهم، وعو�صهم  فعا�ص���وا فيه، ون�صَّ
اخلال���ق عن فق���دان اأعينه���م ق���وة يف اآذانهم، 
وبذل���ك ا�صتطاعوا اأن يكون���وا الأنف�صهم مدينة 
توافق حالتهم، ووثقوا - كل الثقة - مبعارفهم 
ومداركه���م، واآمن���وا اأن الع���امل كل���ه حمدود يف 
واديهم و�صل�صلة جبالهم، و�صاء القدر اأن ينزل 
بواديهم رجٌل ب�صري، فحّدثهم يوماً عن ال�صماء 
وزرقته���ا، وعن النج���وم ال�صاطع���ة و�صيائها، 
َمة للجبال وبيا�صها، فلم ي�صّكوا  والثلوج املعمِّ
اأنه جمن���ون، وجزموا اأن ما يحّدثهم به �رٌب من 
اخلداع والوهم، فح���اول كل اجلهد اأن يفهمهم 
اأنه���م عميان فاق���دوا الب�ر، واأن���ه ب�صري، فلم 
يزدهم ذلك اإال اإمعانا يف ال�صحك منه وال�صخرية 
ب���ه، قالوا: “ل���و كان يف راأ�س ه���ذا الرجل عقل 
لتخل���ى ع���ن اأوهام���ه، ووّج���ه همته اإل���ى احلياة 
الواقعية، وقّوى �صمع���ه حتى بلغ مبلغنا، واتبع 
طريقتن���ا و�صار على النهج الذي اأجمعنا عليه”. 
فلما اأعياه���م اأمره قرروا اأن ف�ص���اد عقله يرجع 
اإل���ى هاتني النافذتني يف وجهه، واللتني يزعم 

االإب�صار بهما، واأنه ال �صفاء له اإال بفقئهما.
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سوالف

اأن���ا اأ�صلي، اإذا اأن���ا �صاأخالف قانون املرور، 
ه���ذا ه���و الواق���ع املوؤ�ص���ف والق�صي���ة الت���ي 
ب���داأت تنمو وتكر يف معظ���م امل�صاجد وال�صالم 
ال���ذي ينعم ب���ه امل�صل���ون املخالف���ون الذين 
يركن���ون �صياراتهم يف عر�س ال�ص���ارع اأو داخل 
الدوار، م�صببني ازدحام���ا واإرباكا حلركة ال�صري 
وح���وادث، ولعل اأ�صهر ه���ذه امل�صاجد امل�صجد 
املقابل الأ�صتاد خليف���ة وبنك البحرين الوطني 
مبدينة عي�ص���ى، والذي كتبت عنه مرات عديدة 
واأخ���رت االإخ���وة يف اإدارة امل���رور باأنني كدت 
اأتعر����س حلادث نتيجة وق���وف �صيارات بع�س 

امل�صل���ني يف منت�صف الدوار م���ا يحجب الروؤية 
عن م�صتخدم���ي الطريق، ومل اأكت���ف بذلك، بل 
ح���ررت �صكوى مكتوبة وقدمته���ا �صخ�صيا اإلى 
االأخ العزيز مدير اإدارة الثقافة املرورية، وقمت 
اأي�ص���ا بت�صوي���ر ال�صيارات املخالف���ة واأر�صلت 
ال�صور اإلى ح�صاب “اأعد النظر” يف ذلك الوقت، 

ولكن وكما نقول... لي�س هناك اأي جديد.
ال�صاع���ة  عن���د  املا�ص���ي  الثالث���اء  م�ص���اء 
ال�صاد�صة والن�صف تكرر نف�س ال�صيناريو معي 
وك���دت اأ�صح���ق ب�صيارتي حتت عج���الت “با�س 
ن����س نقل”، لع���دم روؤيتي الزاوي���ة الي�صار من 

الدوار ب�صبب وق���وف �صيارات امل�صلني و�صط 
ال���دوار، ول���وال لط���ف اهلل وخروجي م���ن الدوار 

ب�رعة لكنت يف خر كان.
ما يح�ص���ل اأم���ام امل�صجد خمالف���ة �ريحة 
وموثق���ة يف قانون املرور وه���ي “تعمد تعطيل 
حركة املرور يف الطريق العام”، فكيف تطالب 
اإدارة امل���رور املواطن بااللتزام بالقانون وهي 
ال تلت���زم بتطبيق العقوبات املق���ررة على من 
يعط���ل حركة امل���رور اأم���ام ه���ذا امل�صجد، هل 
هن���اك ا�صتثن���اءات؟ اأم م���اذا؟ بربك���م اأخرونا 
ع���ن ما مينع حترير خمالف���ات لهوؤالء امل�صلني 

الذي���ن “غربلونا” بالوق���وف املتعمد واخلاطئ 
يف ال���دوار؟ هن���اك ع���دة مواق���ف بالق���رب من 
امل�صج���د تت�ص���ع ملئ���ات ال�صي���ارات، فلماذا ال 

ي�صتخدمونها.
مل اأ�ص���اأ الكتاب���ة عن ه���ذه امل�صكل���ة التي 
اأ�صبح���ت بالن�صب���ة للمواطنني كالث���وب الذي 
يلب�صون���ه يومي���ا، فق���د كن���ت اأرى املخالفني 
ب�ص���كل يومي واأرى غيابا تاما لدوريات املرور، 
لك���ن ح���ني ي�ص���ل االأم���ر اإل���ى تهدي���د حياتنا 
“وتيتم اأطفالنا “ فهنا يحق لنا اأن نقرع جر�س 

اال�صتنجاد، ولكن مبن؟.

هل ينفع االستنجاد بإدارة المرور؟

ل����دى ا�صتقب����ال �صاح����ب ال�صم����و امللك����ي االأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء امُلوقر كبار 
امل�صوؤول����ني والِنخ����ب االقت�صادية ورج����ال ال�صحافة 
واالإع����الم واملواطن����ني، متح����ور حديث �صم����وه حفظه 
اهلل ورع����اه حول عدد م����ن ال�صوؤون املحلي����ة والعربية 
واالإقليمي����ة والدولي����ة، وم����ا حتدث به �صم����وه الكرمي 
جمموعة م����ن الر�صائل امُلتمي����زة وامُلهمة، وتعتر من 

اأولويات عمل �صموه.
 ويف مقدم����ة هذه الر�صائل الثناء والتقدير خلادم 
احلرم����ني ال�ريفني املل����ك �صلمان ب����ن عبدالعزيز اآل 
�صع����ود مل����ك اململك����ة العربي����ة ال�صعودية مل����ا بذله 
وحكومت����ه الر�صي����دة وال�صعب ال�صع����ودي الكرمي من 
جه����ود اأدت اإلى جن����اح حج 1439ه� بدرج����ة عالية من 

االأم����ن واالأم����ان، ون����ال كل م����ا قدمت����ه ال�صعودية من 
خدم����ات وت�صهي����الت حلج����اج بيت اهلل احل����رام اإعجاب 

وتقدير احلجاج ودول و�صعوب العامل.
 الر�صال����ة الثانية وجهها �صاح����ب ال�صمو امللكي 
اإل����ى ال�صع����ب البحرين����ي  رئي�����س ال����وزراء رع����اه اهلل 
ال����ذي ينعم بف�ص����ل اهلل تعال����ى وقيادت����ه ال�صيا�صية 
وحكومته الر�صيدة بحياة االأم����ن والعز ونعيم العي�س، 
وما ت�صه����ده البحرين من تطور وتق����دم اأ�صا�صه برامج 
احلكوم����ة االجتماعي����ة واالقت�صادي����ة وال�صيا�صية وما 
َيبذل����ه ال�صعب البحرين����ي من عطاء، موؤك����ًدا �صموه اأن 
هذا البذل وهذه الوقفة الوطنية لل�صعب البحريني مع 
قيادت����ه ال�صيا�صية حمل ُح����ب وتقدير، وهي من الِنعم 
الت����ي يجب احلفاظ عليه����ا، فاالأم����ن واال�صتقرار غاية 

ال�صعوب وكل الدول، وه����ي اأ�صا�س التنمية واالزدهار 
وتقدم الدول وتطورها.

 الر�صال����ة الثالثة تتمث����ل يف اأولوية عمل احلكومة 
البحريني����ة التي و�صعت كل تطلع����ات واأماين ال�صعب 
البحرين����ي يف مقدمة اأولوياتها، ومتثل ذلك يف برنامج 
احلكوم����ة امُلتعدد وامُلتن����وع الذي مت����ت ترجمته اإلى 
العديد م����ن امل�صاري����ع احليوية االإ�صكاني����ة وال�صحية 
والتعليمي����ة والبيئية واملهنية وغريها، وكان ملتابعة 
�صاحب ال�صمو امللكي رئي�����س الوزراء امُلوقر اليومية 
له����ذه امل�صاريع دور اأ�صا�صي يف توف����ري كل ما يحتاج 
اإلي����ه ال�صعب البحريني من خدمات ا�صتفاد منها جميع 
املواطنني يف جميع ُمدن وقرى ومناطق البحرين بدون 

ا�صتثناء.

 الر�صال����ة الرابع����ة هي حتي����ة تقدير اإل����ى النخب 
االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية واالإعالمية وجميع 
امل�صوؤول����ني واملواطن����ني الذي����ن يت�رف����ون بح�صور 
جمل�ص����ه االأ�صبوعي وي�صتمعون بكل ُح����ب واعتزاز اإلى 
توجيهات �صموه الك����رمي، ويوؤكد �صموه حفظه اهلل اأن 
ه����ذا احل�صور اأ�صا�صه التوا�صل بني القيادة البحرينية 
وال�صع����ب، وهو من ال�ُص����ن احلميدة الت����ي يتميز بها 
ه����ذا ال�صعب الذي يتمت����ع بالقيم واملب����ادئ الوطنية 
والدينية ال�صمحة وقيم الت�صامح والتعاي�س مع االآخر. 

الر�صال����ة اخلام�صة يوؤكدها �صم����وه مبا حتقق من 
اإجن����ازات اجتماعية واقت�صادي����ة و�صيا�صية وع�صكرية 
الأقط����ار اخللي����ج العرب����ي بف�ص����ل اجُله����د اجلماع����ي 
امُل�صرتك لقادة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

رسائل مهمة وتوجيهات حكيمة
 من سمو رئيس الوزراء

ها نح����ن نقف حيث وقف رمب����ا اأجدادنا 
من����ذ ع�����رات ال�صن����ني، رغ����م م����ا نلن����ا م����ن 
عل����م ومعرف����ة، ورغ����م انغما�صن����ا يف احلي����اة 
التكنولوجية، فمازلن����ا منلك اأفكارهم ورمبا 
نف�����س هواج�صه����م، فالبع�����س من����ا ال ي����زال 
يتوارى خلف االأبواب، ينكر حاجته اإلى العالج 
النف�ص����ي، رغ����م معانات����ه ال�صخ�صي����ة، ورغم 

املرارة التي يتجرعها اأقرب النا�س اإليه.
عندم����ا ج����اأرت بال�صك����وى بع����د اأن نفد 
�صره����ا، وتعر�ص����ت لر�صو�����س وك�صور يف 
ج�صده����ا، مل جتد حالً غري اأن تع����رتف الأهلها 
ب����اأن زوجه����ا ال����ذي ق�صى ف����رتة حمكوميته 
وراء الق�صب����ان، خرج بعاه����ات نف�صية قلبت 
حياته����م راأ�صاً عل����ى عقب، ف����ال يتوانى عن 
تعذيبها ج�صدياً ونف�صي����اً! هي ُتدرك التغري 
املفاجئ حليات����ه، والظروف الت����ي عاي�صها، 
فه����ي م����ن وقف����ت ت�ص����د م����ن اأزره وترف����ع 
معنويات����ه، وحت����ى ه����و، كان يعده����ا بحياة 
اأف�ص����ل بعد اأن يغ����ادر زنزانته، واأخذ مينيها 
بتعوي�صه����ا عن كل حلظة عا�صتها من غريه، 
وحتملها م�صوؤولية اأطفالهما من دونه، اإال اأنه 
خرج من �صجنه لريمي جام غ�صبه على �ريكة 

حياته. 
باالأمرا�س  باالإ�صاب����ة  لي�ص����ت  امل�صكلة 
النف�صي����ة، امل�صكل����ة يف اإن����كار احلاج����ة اإل����ى 
الع����الج، ورف�����س حت����ى زي����ارة االأخ�صائ����ي 
النف�صي اأو فك����رة اخل�صوع للعالج، فيتعذب 
نف�صي����اً، ويعذب من حول����ه وخ�صو�صاً اأقرب 
النا�س اإلي����ه، من زوج����ة اأو اأم اأو اأخت وباقي 
اأفراد االأ�رة، واعتبار كل من ين�صحه بالعالج 
ع����دوا علي����ه حماربت����ه، اإن مل يك����ن ج�صدي����اً 
فنف�صي����اً، كالتهديد امل�صتمر بالزواج الثاين 

اأو حرمان الزوجة من اأبنائها. 
االأمرا�س النف�صية �صاأنها �صاأن االأمرا�س 
اجل�صدي����ة اإن مل ت�ص����ع لها ح����دا بالعالج منذ 
البداي����ة، فاإنها تتطور، وتتعق����د وت�صتفحل 
ويكون حينها العالج اأ�صعب اإذا جرت وراءها 
اأمرا�ص����ا اأخ����رى، ه����ذا اإن مل تك����ن اأخط����ر من 
االأمرا�س اجل�صدية، الأنه����ا تت�صبب باالإ�صابة 
باالأمرا�س الع�صوي����ة، وعالجها حينها يكون 

اأكرث تعقيداً، وتتطلب �صرا واإرادة. 
كلن����ا معر�صون النتكا�ص����ات نف�صية يف 
حمطة من حمطات حياتنا، قد يرتقي البع�س 
منه����ا لالأمرا�����س النف�صي����ة، وق����د تقف عند 
االأزم����ات املرتبطة بانحن����اءات ظروف احلياة 
وتقلباتها بني املد واجلزر، وعلينا اأن نكون 
اأكرث تقبالً لفك����رة اخل�صوع للعالج النف�صي، 
ال����ذي هو الي����وم �صمة م����ن �صم����ات االإن�صان 
املتح�ر، فاليوم لكل اأ�رة يف الدول الغربية 
اأخ�صائ����ي نف�ص����ي، متاماً كما لالأ�����رة طبيب 
عائلة يلج����اأون اإليه حال االإح�صا�س باملر�س، 

فالعالج مهما كان نوعه لي�س عارا وال عيبا. 
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الت����ي  التعليق����ات  تابع����ت 
�ص����درت م����ن البع�س ح����ول وعود 
بع�س املر�صح����ني، وتابعت معها 
اأرى  وكاأين  التوظي����ف،  معر�����س 
رابط����ا خفي����ا بينهم����ا، فاملر�ص����ح 
املذك����ور كغ����ريه يبحث ع����ن عمل 
املجل�����س  اأو  الن����واب  جمل�����س  يف 
البلدي، ويطم����ع يف تو�صط النا�س 
ل����ه، ولن اأحت����دث هنا ع����ن م�صاألة 
البطالة والتناق�����س بني ما راأيناه 
يف املعر�س وما ي�رح به البع�س، 
اأما وعود بع�����س املر�صحني فكاأن 
ل�صان حالهم يقول: وهل حقق من 
�صبقنا �صيئاً حتى ت�صتنكروا علينا 

وعودنا.
اأما جلوء ال�صعوب اإلى الفكاهة 
وال�صخري����ة، فهي ظاهرة اجتماعية 
لها اأ�صبابه����ا، ولي�صت عفوية كما 
يظن البع�س... املواطن اليوم غري 
االأم�س، اأ�صبح واعياً مدركاً قدرات 
النائب وما قد يقدمه ويحققه على 
اأر�����س الواقع بعيداً ع����ن التزييف 
واملبالغ����ة، هناك نواب ومر�صحون 
عل����ى قناع����ة بتق����دمي االأف�ص����ل، 
وهناك اآخرون م����ن كرثة وعودهم 
الفانو�س  اأ�صب����ه مب����ارد  اأ�صبح����وا 
ال�صح����ري الذي يلب����ي لل�صعب كل 

رغباته.
اإن احلل����م الذي بداأ م����ع اإعالن 
للمجل�����س  الرت�ص����ح  ب����اب  فت����ح 
النياب����ي ال�صاب����ق، والوع����ود التي 
اأطلقه����ا املر�صحون، والتي فجرت 
معه����ا �صغوطا وهموم����ا �صاخت مل 
تر النور، كان الوقت كفيالً بف�صح 
امل�صت����ور وفرز ال�صال����ح ال�صادق 
من الطالح الذي تغافل عن حقوق 
املواطن، و�صعى لتحقيق م�صاحله 
والتمت����ع باالمتيازات ب����ال حياء اأو 

�صمري.
الي����وم انتهى ذلك احللم الذي 
اأ�صب����ح كابو�ص����اً بع����د 4 �صن����وات 
حقن����ا  �صنمار�����س  االنتظ����ار،  م����ن 
الد�صت����وري يف الت�صويت لنطوي 
�صفح����ة االأم�س، وب����اإذن اهلل �صعاع 
الن����ور �صيبقى �صاطع����اً واالأمل لن 
ال�صادق  ننتظ����ر  �صنبق����ى  ميوت، 
حق����وق  عل����ى  االأم����ني  ال�صال����ح 
وم�صال����ح املواط����ن، وامل�ص����وؤول 
الذي يدرك دوره املهم يف اإي�صال 
هموم املواط����ن مقدراً قيمة الثقة 
التي منحه����ا له، ترى ه����ل وجوده 

حلم اأم �صي�صبح حقيقة؟ 
نذكر ن����واب امل�صتقبل باأهمية 
ا�صتغ����الل االأدوات الرملانية على 
اأكم����ل وج����ه، واالتعاظ م����ن نتائج 
�ص����وء ا�صتغ����الل ال�صابق����ني له����ا 
وكيف كانت �صببا يف تعطيل جناح 
عمله����م الرمل����اين وم�صداقيت����ه، 
اأنتم �صوت للمواطن لتكونوا عوناً 

له ال عليه.

االنتخابات المقبلة 
وموسم الفكاهة

رؤية مغايرة

ghassan.shihaby
@gmail.com

“مو” صالح... 
غسان الشهابي“مو” فاضل

   ذرائع



وزير: تون�س تتوقع منو 
االقت�صاد 3.5 % يف 2019

تون����س - روي���رز: اأبلغ وزي���ر تون�صي 
روي���رز اأم����س االأربع���اء اأن تون����س تتوقع 
 %  3.5 اإل���ى  النم���و االقت�ص���ادي  ت�ص���ارع 
يف 2019 م���ن 2.9 % متوقع���ة ه���ذا العام 
بف�صل تعايف قط���اع ال�صياحة ومنو القطاع 

الزراعي.
وقال وزير االإ�صالحات توفيق الراجحي 
اإن احلكوم���ة تعتزم خف�س عج���ز امليزانية 
اإلى 3.9 % من الن���اجت املحلي االإجمايل يف 
العام املقبل من 4.9 % يف توقعات 2018.

اأذون خزانة ب� 35 مليون دينار وبفوائد اأعلى
املنام���ة - م����رصف البحرين املركزي: اأعلن م�رصف البحري���ن املركزي اأنه متت 
تغطية االإ�ص���دار رق���م )ISIN BH0003030952 1719( م���ن اأذونات اخلزانة 

احلكومية ال�صهرية التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن احلكومة.
وتبل���غ قيمة هذا االإ�ص���دار 35 مليون دينار لفرة ا�صتحقاق 182 يوماً تبداأ يف 
2 �صبتم���ر 2018 وتنته���ي يف 3 مار�س 2019، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على 
االأذونات 4.35 % مقارن���ة ملعدل �صعر الفائدة الأذونات االإ�صدار ال�صابق بتاريخ 

5 اأغ�صط�س 2018 اإذ بلغت 4.19 %. 
وبل���غ معدل �صعر اخل�ص���م 97.848 % ومت قبول اأقل �صع���ر للم�صاركة بواقع 

97.848 % علماً اأنه متت تغطية االإ�صدار بن�صبة  100 %.
كما بل���غ الر�صيد القائم الأذونات اخلزانة مع االإ�ص���دار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

نا�س : “الغرفة” مل تقا�س اأيا من اأع�ضاء جمل�س الإدارة

“املهند�ضني”: اآلية للتاأكد من طلبات الع�ضوية

ال�ضلمان: تنويع م�ضادر الدخل حتد لي�س �ضهال ولكنه �رضوري
دعا للركيز على قطاعات تتواءم مع ظروف البحرين 

املنام���ة – جمعية تنمي���ة املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة:  اأكد ع�صو جمل�س اإدارة جمعية البحرين 
لتنمية املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية  واملتو�صطة �صلمان 
ال�صلم���ان  اأن تنويع م�صادر الدخل الوطني البحريني 
والركيز على بع�س القطاعات االقت�صادية الواعدة 
وتن�صيطها يعد من اأبرز التحديات التي يجب العمل 
عليه���ا يف املرحل���ة القادم���ة، م�ص���ريا اإل���ى اأن خل���ق 
الوع���ي باأهمية هذا االأمر ه���و م�صوؤولية م�صركة بني 
احلكومة وجمل�س النواب والقطاع اخلا�س البحريني، 
م�ص���ددا عل���ى اأهمية اجلانب الت�رصيع���ي يف الت�صهيل 
من مهمات احلكوم���ة والقطاع اخلا�س لدعم التنويع 
االقت�ص���ادي ال�صام���ل م���ع الركي���ز عل���ى قطاعات 
تتواءم م���ع ظروف مملك���ة البحري���ن ومقوماتها من 
حي���ث امل�صاح���ة، الق���درات االقت�صادي���ة املتاح���ة، 
م�صادر الدخل الوطني، نوعي���ة القوى العاملة، فكر 
ال�صب���اب وطموحاته���م، وكذل���ك متطلب���ات ال�صوق 

املحلي واالإقليمي.
 وق���ال ال�صلمان اإن البحرين له���ا ظروف خا�صة 
وامل���وارد  ال�ص���كان  وع���دد  امل�صاح���ة  يف  متمثل���ة 
الطبيعي���ة، وبناء علي���ه فهناك اأمن���اط اقت�صادية ال 

تتنا�ص���ب معها مثل الزراع���ة التقليدية التي حتتاج 
م�صاح���ات اأرا�ض �صا�صعة، وهناك اأمناط اأخرى تعتمد 
عل���ى االأف���كار والق���درات ال�صخ�صية وه���ي االأمناط 
االأن�صب للركيز عليها مثل التكنولوجيا واالت�صاالت 
وال�صياحة وال�صناعات ال�صغرية والقطاعني ال�صحي 
والتعليم���ي، باالإ�صاف���ة اإل���ى تطوير قط���اع ال�صيد 
ب�صكل احرايف لي�صبح م�صدرا مهما للدخل الوطني.

 واأو�ص���ح ال�صلمان اأن ال�صباب ث���روة حقيقية ال 
يج���ب اأن ندعها ت�صيع هدرا يف اأم���ور ال طائل منها ، 
ب���ل  يجب  عل���ى الدولة وعلى القط���اع اخلا�س اأي�صا، 
اأن ي���ويل ال�صباب البحريني م���ن رواد  االأعمال  املزيد 
 م���ن االهتمام وه���ذا م���ا اأراه واجبا، يف ه���ذه الفرة، 
ودفعه قدما نحو �صق م�ص���اره يف عامل ريادة االأعمال 
بحي���ث يكون اإ�صافة لالقت�ص���اد ول�صوق العمل بدال 
من البحث الدائم عن الوظائف احلكومية التي باتت 
متخمة ويف بع�ض االأحي���ان اأكرث من االحتياج الفعلي 

للمكان.
  و�صدد ال�صلمان عل���ى اأن جمل�س اإدارة اجلمعية 
يعمل ب�صكل حثيث يف الفرة ال�صابقة ومنذ  ت�صكيل 
 جمل����س االإدارة احل���ايل على زي���ادة الوع���ي باأهمية 
ري���ادة االأعمال وتنويع م�صادر الدخل الوطني، ودور 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية يف  تطوي���ر االقت�صادي���ات 
 النا�صئ���ة، كما اأقامت اجلمعية العديد من الفعاليات 
الت���ي تدعم هذا  التوجه عل���ى راأ�صها تنظيم املوؤمتر 
 اخلليج���ي االأول لدعم احلا�صن���ات وم�رسعات العمل، 
 وم���ا تبعه من توقيع اتفاقي���ة تعاون ومذكرة تفاهم 

 ثنائية بني الدول اخلليجية املختلفة.   

املنام���ة - غرف���ة التجارة: نف���ى رئي�س 
غرف���ة جت���ارة و�صناعة البحري���ن �صمري نا�س 
وب�ص���كل قاط���ع م���ا مت تداول���ه يف و�صائ���ل 
التوا�صل االجتماع���ي عن رفع الغرفة دعاوى 
ق�صائية �صد بع�ض اأع�ص���اء جمل�ض اإدارتها. 
وقال رئي�س الغرفة اإن هذه املعلومات عارية 
م���ن ال�صحة ولي�س له���ا اأي اأ�صا�س، الفًتا اإلى 
اأن اأك���ر ما يتم تداوله عر و�صائل التوا�صل 
االجتماعي من اأخب���ار اأو معلومات عن الغرفة 

مليئة باملغالطات واالأكاذيب.
كما اأك���د اأن جمل����س االإدارة يعمل بروح 
الفري���ق الواح���د وا�صًعا ن�ص���ب عينيه خدمة 
ال�صارع التجاري ليك���ون على قدر التطلعات 
وبحج���م الثق���ة التي ت����رصف بها م���ن اأع�صاء 
التوا�ص���ل  و�صائ���ل  نا����س  ودع���ا  الغرف���ة. 
االجتماع���ي وال�صحافيني واالإعالميني الذين 
تكن لهم الغرف���ة كل االحرام والتقدير اإلى 
حت���ري الدق���ة يف نق���ل املعلوم���ات واالأخبار 

املتعلقة بالغرف���ة وا�صتقائها من م�صادرها 
مبا����رصة بداًل من ن�رص معلوم���ات مغلوطة وغري 
�صحيح���ة، فالغرفة تن�صد مزيدا من التوا�صل 
معها ال�صتقاء املعلومات الدقيقة، فاأبوابها 

مفتوحة اأمام اجلميع.

املنام����ة - جمعي����ة املهند�ص����ني: تعقيب����ا 
على ما تداولته بع�س ال�صحف وو�صائل االإعالم 
املحلية التي اأ�صارت اإلى قيام اجلمعية مبراجعة 
موؤه����الت 2200 من اأع�صائه����ا، تو�صيحا لذلك 
�رصح����ت مدي����ر جلنة االإع����الم والعالق����ات العامة 
بجمعية املهند�صني البحرينية هدى �صلطان اأن 
جمل�ض اإدارة اجلمعية مل يتخذ اأي قرار حول مثل 

هذا االإجراء.
وعلي����ه تاأك����د املهند�ص����ة ه����دى الأع�ص����اء 
اجلمعية واملهند�ص����ني واملهتمني اأن اجلمعية 
من����ذ تاأ�صي�صه����ا يف الع����ام 1972 قام����ت باتباع 
نظام دقيق؛ للتاأكد من �صحة الطلبات املقدمة 
للع�صوية من حيث التاأكد من االعراف باجلامعة 
والتخ�ص�ض عن طريق التن�صيق مع كل اجلهات 
ذات العالق����ة كاملوؤ�ص�ص����ات الر�صمية يف مملكة 
البحرين واحت����اد املهند�صني العرب والهيئات 
الهند�صية العاملية مبا يف ذلك اجلهات املهنية 
املعني����ة يف الدول االأجنبي����ة، مو�صحة اأنه نتيجة 
التب����اع هذا النظام مت التاأكد ب����اأن جميع اأع�صاء 
اجلمعي����ة حا�صلني على موؤه����الت معتمدة علما 
ب����اأن اجلمعي����ة ترف�����س الطلبات الت����ي ال تفي 
باملعاي����ري املطلوبة، واأ�صارت اإل����ى اأنه من اأجل 
اخل����روج بنظام اأكر دق����ة يف مراجعة املوؤهالت، 
ف����اإن اجلمعي����ة تعم����ل عل����ى و�ص����ع اآلي����ة اأكرث 

�صمولية؛ للتاأكد م����ن اتخاذ القرارات ال�صحيحة 
ح����ول طلب����ات الع�صوي����ة مب����ا يف ذل����ك اإ�صن����اد 
مهم����ة التدقي����ق يف �صحة املوؤه����الت اإلى �رصكة 
متخ�ص�ص����ة يف ه����ذا املجال”. من ناحي����ة اأخرى، 
فقد اأفادت املهند�ص����ة هدى قائلة اإن اجلمعية 
�صتقوم مبراجع����ة بع�س املوؤه����الت لالطمئنان 
عل����ى �صحته����ا، كم����ا �صيت����م التن�صي����ق ب�صكل 
مكثف م����ع اإدارة االعتمادية والرخي�س التابعة 
لالأمانة العامة ملجل�����س التعليم العايل يف وزارة 
الربي����ة والتعليم؛ م����ن اأجل اعتم����اد اجلامعات 

وال�صهادات املحلية.

• �صمري نا�س	

• هدى �صلطان	

البحرين ت�ضدر خردة اأملنيوم بـ 2.6 مليون دينار بالن�ضف الأول
اإجمايل �صادرات االأملنيوم بلغ 11.4 مليون طن اإلى 62 دولة

�صدَّرت اململكة اأكر من 11.46 مليون طن من 
االأملنيوم اإلى 62 دولة بقيمة اإجمالية بلغت 391.4 
مليون دين���ار خالل الن�صف االأول م���ن العام اجلاري 

.2018
واأو�صح���ت بيانات اإدارة اجلم���ارك اأن الواليات 
املّتح���دة االأمريكية ج���اءت يف املركز االأول من حيث 
قيم���ة ت�صدي���ر االأملني���وم، اإذ بلغ���ت قيمتها 84.8 
مليون دين���ار، تليه���ا ال�صعودية بقيم���ة 61 مليون 
دينار، ثم م�رص ب�54.1 ملي���ون دينار، فركيا بقيمة 
41.6 مليون دينار، واالإم���ارات خام�صا بقيمة 23.7 
مليون دين���ار، واملغ���رب باملركز ال�صاد����س بقيمة 
20.5 ملي���ون دين���ار، تليه���ا هولندا بقيم���ة 17.2 
ملي���ون دينار، ثم الهن���د ثامنا بقيم���ة 17.1 مليون 
دينار، واإيطاليا باملركز التا�صع بقيمة 13.6 مليون 
دين���ار، والرنويج باملرتبة العا����رصة بقيمة 8 ماليني 

دينار.
وت�صدرت �صلعة اأ�صالك من اأملنيوم غري خملوط 
يتج���اوز مقا�ض عر�صها 7 مم يف املرتب���ة االأولى، اإذ 
بلغت قيمة الكميات امل�صدرة 137.24 مليون دينار 
مر�صلة اإلى 19 دول���ة، وهي: اجلزائر، م�رص، كرواتيا، 
االأردن، لبن���ان، املغرب، نيوزيلن���دا، �صلطنة عمان، 
اململكة العربية ال�صعودية، تون�س، تركيا، الواليات 
املّتح���دة االأمريكي���ة، الكوي���ت، غاب���ون، ال�صنغ���ال، 
الرنوي���ج، االإمارات العربية املتح���دة، الهند، كينيا. 

وجاءت يف املرتبة الثاني���ة �صلعة خالئط من اأملنيوم 
خام وبلغت قيمة الكميات التي مت ت�صديرها 84.63 
مليون دينار م�صدرة اإلى 31 دولة، وهي: ا�صراليا، 
االإمارات العربية املتحدة، االأردن، ال�صني، الفلبني، 
الكوي���ت، املغ���رب، املك�صي���ك، اململك���ة العربي���ة 
ال�صعودي���ة، الهن���د، الوالي���ات املّتح���دة االأمريكية، 
الياب���ان، اليون���ان، اإندوني�صي���ا، اإ�صباني���ا، اإيطاليا، 
اأملانيا، باك�صتان، تايلن���د، تركيا، تون�س، جمهورية 
اإفريقي���ا الو�صطى، جمهورية كوريا اجلنوبية، جنوب 
اإفريقي���ا، �رصيالنكا، �صلطنة عم���ان، فيتنام، ماليزيا، 

م�رص، مقاطعة تايوان ال�صينية، هولندا.
و�صلع���ة األ���واح م�صتطيل���ة من خالئ���ط اأملنيوم 
يزي���د �صمكها عن 0.2 مم ج���اءت يف املرتبة الثالثة، 
اإذ مت ت�صدي���ر كمي���ات بقيم���ة 72.5 ملي���ون دينار 
اإل���ى 26 دولة وه���ي: اأ�صرالي���ا، االحت���اد الرو�صي، 
الكوي���ت،  االأردن،  املتح���دة،  العربي���ة  االإم���ارات 
املك�صي���ك، اململك���ة العربية ال�صعودي���ة، الرنويج، 
الهند، الواليات املّتحدة االأمريكية، اليابان، اأيرلندا، 
اإيطاليا، تركيا، متوين ال�صف���ن والطائرات، تون�س، 
جمهوري���ة كوريا اجلنوبية، جنوب اإفريقيا، �رصيالنكا، 
�صلطن���ة عم���ان، �صنغاف���ورة، فيتنام، لبن���ان، م�رص، 

مقاطعة تايوان ال�صينية، نيوزيلندا، هولندا.
و�صجل���ت �صلع���ة اأملني���وم اخل���ام غ���ري خملوط 
 34.3 قيمته���ا  بلغ���ت  بكمي���ات  الرابع���ة  املرتب���ة 
ملي���ون دين���ار مت ت�صديره���ا اإل���ى 14 دول���ة وهي: 
االإمارات العربية املتحدة، الكويت، اململكة العربية 

الياب���ان،  الهن���د،  املتح���دة،  اململك���ة  ال�صعودي���ة، 
اإيطالي���ا، بلغاريا، تركي���ا، جمهورية كوريا اجلنوبية، 

�صلطنة عمان، م�رص، نيوزيلندا، هولندا.
خام�ص���ا اأ�صالك كهربائية م���ن اأملنيوم لها قلب 
فوالذي )�صلب( غري معزولة، وبلغت قيمة الكميات 
الت���ي مت ت�صديرها للخارج ح���وايل 22 مليون دينار 
اإل���ى 9 دول، وه���ي: اأ�صرالي���ا، االإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة، الكوي���ت، اململك���ة العربي���ة ال�صعودية، 

الرنوي���ج، جمهوري���ة الدومينيكان، �صلطن���ة عمان، 
�صرياليون، م�رص.

فيم����ا مت ت�صدي����ر �صلع����ة “غريها م����ن اأ�صالك 
معزول����ة  غ����ري  اأملني����وم  م����ن  )امرا�����س(  وكواب����ل 
كهربائيا” كاأكر �صاد�س �صلعة مت ت�صديرها خالل 
الن�ص����ف االأول من العام 2018 بقيمة 12.1 مليون 
دين����ار اإلى 13 دول����ة، وه����ي: اأ�صرالي����ا، االإمارات 
املغ����رب،  الكوي����ت،  االأردن،  املتح����دة،  العربي����ة 

اململك����ة العربي����ة ال�صعودي����ة، الرنوي����ج، تون�����س، 
جورجيا، �صلطنة عمان، �صرياليون، غابون، م�رص.

ثم �صلعة اأ�صالك من اأملني����وم خملوط، يتجاوز 
مقا�����ض عر�صه����ا 7 مم، باملرتب����ة ال�صابع����ة بقيمة 
7.8 ملي����ون دين����ار مت ت�صديره����ا اإل����ى 10 دول، 
وه����ي: االأردن، الرتغال، اجلزائر، املغرب، اململكة 
العربي����ة ال�صعودية، اإ�صبانيا، تون�س، �صلطنة عمان، 

لبنان، م�رص.
وج����اءت �صلع����ة “اأ�ص����كال خا�ص����ة جموف����ة من 
خالئ����ط االأملني����وم” باملرتب����ة الثامن����ة، اإذ �صجلت 
قيم����ة الكمي����ات امل�صدرة م����ا يق����ارب 6.7 مليون 
دين����ار مر�صلة اإلى 7 دول، وه����ي: االإمارات العربية 
العربي����ة  اململك����ة  الكوي����ت،  االأردن،  املتح����دة، 

ال�صعودية، الهند، �صلطنة عمان، لبنان.
ويف املرتب����ة التا�صعة جاءت �صلع����ة “م�صاحيق 
غري رقائقية الركيب من اأملنيوم” بقيمة اإجمالية 
بلغ����ت 3.2 ملي����ون دين����ار م�صدرة اإل����ى 11 دولة، 
وه����ي: االإمارات العربية املتح����دة، الهند، الواليات 
املّتح����دة االأمريكي����ة، الياب����ان، اإ�صباني����ا، اأملاني����ا، 
بولندا، جمهورية كوري����ا اجلنوبية، جنوب اإفريقيا، 

مقاطعة تايوان ال�صينية، هولندا.
فيم����ا �صجل����ت �صلع����ة “خ����ردة وف�ص����الت من 
اأملنيوم” املرتب����ة العا�رصة بكمي����ات بلغت قيمتها 
2.6 ملي����ون دين����ار م�ص����درة اإل����ى 5 دول، وه����ي: 
اأوكراني����ا،  الهن����د،  املتح����دة،  العربي����ة  االإم����ارات 

باك�صتان، تركيا.

• �صلمان ال�صلمان 	

زينب العكري

النفط يهبط مع زيادة معرو�س اأمريكا
عقوبات اإيران الو�صيكة تكبح اخل�صائر

�صنغافورة، نيودله���ي - رويرز: هبطت اأ�صعار 
النفط يوم االأربعاء متاأثرة باأنباء عن زيادة خمزونات 
النف���ط االأمريكي���ة، لكن انكما����س �ص���ادرات اإيران 
قبي���ل عقوبات اأمريكية ح���ال دون مزيد من الهبوط 

يف ال�صوق.
و�صجل���ت العقود االآجلة خل���ام القيا�س العاملي 
برن���ت 75.90 دوالر للرميل بحلول ال�صاعة 06:11 
بتوقي���ت جرينت����ض بانخفا�ض ق���دره 5 �صنتات عن 

الت�صوية ال�صابقة.
وانخف�ص���ت العقود االآجلة خل���ام غرب تك�صا�ض 
الو�صي���ط االأمريك���ي 4 �صنت���ات اإل���ى 68.49 دوالر 

للرميل.
ويف الوالي���ات املتح���دة، ق���ال معه���د البرول 
االأمريكي الثالثاء اإن خمزونات النفط اخلام ارتفعت 
قلي���ال مبق���دار 38 األف برمي���ل اإل���ى 405.7 مليون 

برميل يف االأ�صبوع املنتهي يف 24 اأغ�صط�س.
وعلى الرغم م���ن زيادة املخزون���ات االأمريكية، 

ق���ال متعامل���ون اإن اأ�صع���ار اخلام تلق���ت دعما جيدا 
اإلى ح���د ما من فر�ض وا�صنطن عقوبات على طهران 
�صتبداأ يف ا�صتهداف قطاع النفط اعتبارا من نوفمر.

اإلى ذلك، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاحت 
بريول اإن اأ�ص���واق النفط العاملية قد ت�صهد �صحا يف 
املعرو����ض قرب نهاي���ة العام اجل���اري؛ ب�صبب قوة 
الطل���ب وال�صبابية ب�صاأن اإم���دادات يف بع�س الدول 

املنتجة للخام.
واأبلغ بريول رويرز اأم�س االأربعاء بعد اجتماع مع 
وزير النفط الهندي دارمندرا برادان قائال ”بالتاأكيد 
هناك بع�ض املخاوف من اأن اأ�صواق النفط قد ت�صهد 
�صح���ا يف املعرو�ض قرب نهاية ه���ذا العام، ومن ثم 
يج���ب اأن تكون ال���دول الكرى امل�صت���وردة كالهند 

وغريها م�صتعدة“.
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رم�ش����ان علي... م�ؤ�ش�����س �ش����ركة تاكا للرتجمة والعالقات 

العام����ة، من����ذ �شغره مغ����رم بالكتابة وع�شق املج����ال الإعالمي 

والعالق����ات العامة، اإذ عمل يف العديد م����ن امل�ؤ�ش�شات ومار�س 

الرتجم����ة �شن�ات ط�يل����ة يف خمتل����ف امل�ؤ�ش�ش����ات وال�شركات. 

فل�شفت����ه يف العم����ل  تق�م على مبداأ الكاي����زن الياباين ال�شهري، 

وال����ذي يعني التح�ش����ن امل�شتمر للخدمة. وي�ؤم����ن باأنه لبد من 

التح�ش����ن امل�شتمر وعدم الرك�ن اإىل م����ا نحققه من اإجنازات 

وجمد، وفيما يلي ن�س اللقاء:  

-  ه����ل ل����ك �أن حتدثن����ا عن طبيعة عمل����ك، ومتى 
�أطلقته؟

عملي هو يف جمال �لعالقات �لعامة و�لرتجمة، وهو 
جم����ال و��شع ي�شمل خمتلف فن����ون �لعالقات �لعامة وما 
ين����درج حتته من خدمات متع����ددة، �إ�شافة �إلى �لرتجمة 
�لت����ي تندرج حتتها �أي�ًش����ا �لعديد من فن����ون �لرتجمة. 
و�أطلق����ت �لعمل يف �لع����ام 2016 بتاأ�شي�����س �رشكة تاكا 
للرتجم����ة و�لعالقات �لعامة. فمن����ذ �شغري كنت مغرما 
د�ئًم����ا بالكتابة وع�شق����ت �ملجال �لإعالم����ي و�لعالقات 
�لعام����ة، �إذ عملت يف �لعديد م����ن �ملوؤ�ش�شات ومار�شت 
�ملوؤ�ش�ش����ات  خمتل����ف  يف  طويل����ة  ل�شن����و�ت  �لرتجم����ة 
و�ل�����رشكات. هذ� �ملجال �لذي يق����وم عليه عملي يعتمد 
على �لكلمة �ملبدعة كو�شيلة لتو�شيل �لأفكار وحت�شني 
�ل�شورة ومعاجلة �لأزمات، ولذلك �أجد فيه نف�شي د�ئما 

و�أح�س بالر�شا و�ل�شغف و�أنا �أمار�س هذه �لأعمال. 
- هل ��شتفدت من جتربة �جليل �ل�شابق يف �إد�رة 
�لأعم����ال، وهل تتلقى �لن�شيحة م����ن �لو�لد �أو من 

�أي �أفر�د �لعائلة؟
�لعم����ل �ل����ذي �أ�ش�شته ناب����ع من جتربت����ي �ملهنية 

�لطويل����ة يف هذي����ن �ملجال����ني، و��شتف����دت من خرب�ت 
كث����رة عملت معه����ا يف هذ� �ملجال، و�أتلق����ى �لن�شيحة 
�مل�شتم����رة من زوجت����ي �حلبيب����ة ب�شفة د�ئم����ة، و�لتي 
�عتربها م�شت�شاري يف كل �شوؤون �لعمل وكثًر� ما كانت 
م�شيبة يف ن�شائحه����ا يل بخ�شو�س �لعمل و�لتعامل مع 
�لآخرين. من �ل�����رشوري �أن ت�شتعني با�شت�شارة من تثق 
فيه����م يف �أحيان كثرة؛ من �أج����ل جتنب �لزلل يف عملك 
وحت����ى ل تخ�رش عمالئ����ك. عموما �عت����رب عائلتي جزء� من 
عملي وكث����ر� ما ي�شاركن����ي �أبنائي وبنات����ي و�أ�شتفيد 
منه����م بالأفكار خ�شو�ش����ا يف جمال �لإع����الم �لجتماعي 
�لذي يتق����دم ب�ش����ورة مده�شة و�ل����ذي تنق�شني فيها 

�خلربة �لكافية يف بع�س �لأحيان.
- كي����ف تدي����ر عملك �خلا�����س، هل �أن����ت موجود 
با�شتم����ر�ر �أم ت�شع �خلط����ط و�لربنامج للعاملني 
لدي����ك؟ وم����ا �أ�شلوب����ك يف �لإد�رة، وكي����ف تطوره 

متا�شيا مع �ملتغر�ت؟
باعتب����ار عملي م����ن جمالت �لإب����د�ع، ويعتمد على 
�مله����ارة و�لكف����اءة �ل�شخ�شي����ة ولذلك �إم����ا �أن �أقوم به 
�شخ�شًي����ا �أو �أ�����رشف علي����ه بالكامل يف حال����ة تنفيذه من 

�شخ�����س �آخر. تعتمد فل�شفت����ي يف �إد�رة موؤ�ش�شتي على 
م����ا ي�شم����ى بالت�شبي����ك “نيتوركن����غ” وذلك م����ن خالل 
�ل�شتعانة و�لت�شابك مع خرب�ء يف جمال �لعالقات �لعامة 
و�لرتجمة د�خل �لبحرين وخارجها و�أحاول تطوير �لعمل 

با�شتمر�ر؛ من �أجل تقدمي خدمات مميزة للعمالء.
-هل تفكر بتطوير وتو�شيع �أعمالك؟

نعم �أفك����ر ب�شدة يف تطوير عملي، فهو يف �ملرحلة 
�لأول����ى م����ن �لتاأ�شي�����س ولب����د م����ن �لتطوي����ر باعتباره 
�شنة �حلي����اة. فاإما �أن تتطور وتو�ك����ب وتكون د�ئما يف 
�ملقدمة، و�إل ف�شيفوتك قطار �لعمالء ملوؤ�ش�شات �أخرى 

و�كبت �لتطور و�لإبد�ع. 
وفل�شفت����ي يف �لعم����ل تقوم عل����ى مب����د�أ �لكايزن 
�لياب����اين �ل�شه����ر، و�ل����ذي يعن����ي �لتح�ش����ني �مل�شتمر 
للخدمة. لبد م����ن �لتح�شني �مل�شتمر وعدم �لركون �إلى 
م����ا نحققه من �إجناز�ت وجمد. فاإذ� مل متار�س �لتح�شني 
�مل�شتم����ر؛ م����ن �أج����ل �إر�ش����اء �لعم����الء ف�ش����وف ت�شطر 
للخ����روج من �شوق �ملناف�شة. �رشكات وموؤ�ش�شات كثرة 
خرجت من �ش����وق �ملناف�شة؛ لأنها مل تفكر يف ��شت�رش�ف 

�مل�شتقبل و�عتمدت على �شمعتها و�إجناز�تها.

إعداد: المحرر االقتصادي

رمضان علي... حول حبه للكتابة والترجمة لمشروع
فلسفته في العمل قائمة على مبدأ الكايزن الياباني

البحرين ال�ساد�سة عربيا يف موؤ�رش حقوق امللكية 

اأدعو رواد الأعمال لدخول ال�سوق ال�سعودية عرب “الفرن�سايز”
�فتتح �أول �رشكة له يف �ل�شعودية... �لقاهري:

�حتلت �لرتتيب �ل� 45 عامليا

�حتلت �لبحري���ن �ملرتبة �ل�شاد�شة عربيا و�ل� 
45 عامليا يف موؤ�رش حقوق �مللكية �لدولية 2018، 
Property Rights All -  لل�شادر عن موؤ�ش�شة
ance، �لأمركي���ة. وج���اءت �ململكة يف �لرتتيب 
�خلام����س خليجي���ا، �إذ �شبقته���ا دول���ة �لإم���ار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة �لتي �حتل���ت �ملرتب���ة �لأولى 
عربيا و�ل����21 عاملًي���ا، ثم قط���ر، ف�شلطنة عمان 
�لتي �شجلت �ملوق���ع 38 عامليا )�لثالثة عربيا(، 
و�ململكة �لعربية �ل�شعودي���ة �خلام�شة عربيا و�ل� 
44 عاملي���ا. و�شجل �لأردن �ملوق���ع �لر�بع عربيا 
و�ل� 42 عامليا. وبعد �لبحرين جاء، عربيا، �ملغرب 
�لذي �حت���ل �ملوق���ع 58 عامليا، تلته���ا �لكويت 
)62 عاملي���ا(، فتون����س 75، ثم م����رش 77، لبنان 
108، موريتانيا 112 �جلز�ئر 113، و�أخر� �ليمن 
بالرتتي���ب 124. و�شّن���ف �ملوؤ����رش �ل�ش���ادر ع���ن 
�ملوؤ�ش�شة �لتي تتخذ من و��شنطن مقر� لها 125 

دولة يف �لعامل.
ومنذ �لعام 2007، قامت �ملوؤ�ش�شة بتاأ�شي�س 
زمالة هرناندو دي �شوت���و لإعد�د و�إ�شد�ر موؤ�رش 
 )IPRI( شنوي يهت���م بحقوق �مللكي���ة �لدولية�
لقيا�س حماية حقوق �مللكية على م�شتوى �لعامل. 
ومت تطوي���ر �ملوؤ����رش ليك���ون مبنزل���ة معيار 
لقيا�س حالة حقوق �مللكية يف جميع دول �لعامل. 
وبع���د مر�جع���ة و��شع���ة للتقاري���ر �ملتعّلقة 

به���ذ� �ل�ش���دد و��شت�ش���ارة �لعدي���د م���ن �خلرب�ء 
و�ملتخ�ش�شني يف جمال حقوق �مللكية، ُو�شعت 
جمموعة م���ن �لفئات �لرئي�شة ي�ش���ار �إليها با�شم 
“�ملكونات” �أو “�ملوؤ�رش�ت �لفرعية”، �إ�شافة �إلى 
�لعنا�رش �ملدرجة يف كل منهما. وت�شمل �ملكونات 
�لثالث���ة ملوؤ����رش حقوق �مللكي���ة �لدولي���ة: �لبيئة 

�لقانوني���ة و�ل�شيا�شية، حق���وق �مللكية �لعينية، 
وحقوق �مللكية �لفكرية.

�أما عاملًيا، فاحتلت فنلند� �ملركز �لأول، تالها 
نيوزيلند�، ث���م �شوي�رش�، فالرنوي���ج، �شنغافورة، 
و�ل�شوي���د، و�أ�شرت�ليا، هولن���د�، ولك�شمبورغ، ثم 

كند� بالرتتيب �لعا�رش.

دع���ا ر�ئ���د �لأعمال خلي���ل �لقاهري نظ���ر�ءه من 
رو�د �لأعمال �لبحرينيني لدخ���ول �ل�شوق �ل�شعودية 
م���ن خ���الل م���ا ي�شم���ى ب���� “�لمتي���از �لتج���اري” �أو 
“�لفرن�شايز”، معربا ع���ن �أ�شفه لعدم معرفة �رشيحة 
و��شع���ة من �أ�شح���اب �لأعم���ال يف �لبحري���ن بكيفية 
مو�ءم���ة م�شاريعهم وفقا ملتطلبات �لفرن�شايز، وهو 
م���ا يحرمهم ويح���رم �لقت�ش���اد �لوطني م���ن عو�ئد 
كب���رة. و�أو�ش���ح �لقاه���ري يف بيان ل���ه، �أن �لمتياز 
�لتجاري �ملعروف ب� “فرن�شايز” هو �أن توؤجر �رشكة �أو 
موؤ�ش�شة �شو�ء تقدم �شلعة �أو خدمة عالمتها �لتجارية 
�ملمي���زة �إل���ى �رشكة �أخ���رى ترغ���ب يف �ل�شتفادة من 
جناح �ملنتج و�ل�ش���م �لتجاري مقابل مبلغ يدفع �لى 
مان���ح �لمتياز بالإ�شافة �إلى ن�شب���ة من �إجمايل قيمة 
�ملبيع���ات ويكون ه���ذ� عل���ى �مل�شت���وى �ملحلي �أو 

�لدويل.
�لقاه���ري �ل���ذي �فتت���ح موؤخر� �رشك���ة خا�شة به 
يف �ل�شعودي���ة حت���ت ��ش���م “�لأ�شي���ل”، �أو�ش���ح �أنه 

م���ن خالل �حتكاك���ه �ملبا�رش بال�ش���وق �ل�شعودي وجد 
�أن �مل�شتثمري���ن لديهم ميل �أكرب �لي���وم ل�شتئجار 
�لعالم���ات �لتجاري���ة )فرن�شاي���ز( وت�شغليها فور� يف 
�ل�شعودي���ة، بدل من بن���اء تلك �لعالمة م���ن �ل�شفر، 
وق���ال “�أ�شتطي���ع �أن �أوؤكد �أنه لي�ش���ت هناك م�شكلة 
�شيول���ة ل���دى �مل�شتثمري���ن �ل�شعودي���ني يف ح���ال 

�قتنعو� بجدوى �لعالمة �لتجارية”.
ولفت �إلى �أن ن�شبة م�شاهمة “�لمتياز �لتجاري” 

يف �لن���اجت �ملحلي �لبحريني متدنية جد�، وهذ� يعني 
�أن هن���اك فر�ش���ا كب���رة للتو�ش���ع يف ه���ذ� �ملجال، 
خ�شو�ش���ا يف جمال �ملطاعم و�لتعلي���م و�لتطبيقات 
�لإلكرتوني���ة و�ل�شناع���ات �ل�شغ���رة و�ملتو�شط���ة 
وغره���ا. و�أكد �لقاهري �أهمي���ة ت�شخي�س �لتحديات 
�أم���ام �ل�شتثمار يف نظام �لمتي���از �لتجاري يف مملكة 
�لبحرين، و�لبحث ع���ن كل ما ي�شجع على ن�رش وتعزيز 
هذ� �لنوع من �ل�شتثم���ار �لناجح وي�شتقطب خرب�ت 
وجتارب جتاري���ة و�قت�شادية جديدة يف هذ� �ملجال، 
ف�شال عن ت�شجيع �أ�شحاب �لأعمال على �لتعامل وفق 
هذ� �لنظام، جلعل �لبحرين �إحدى �لدول �ملتقدمة يف 

هذ� �لنوع من �ل�شتثمار.
وق���ال �إن عل���ى كل ر�ئ���د عم���ل �أن يحر�س على 
�أن يكون م�رشوعه حمقق���ا ل�شرت�طات “�لفرن�شايز”، 
وذلك لناحي���ة �إد�رة �لعملي���ات و�لت�شويق و�لعقود 
وغره���ا، م�شر� �إل���ى وجود ق�ش�س جن���اح كبرة يف 
دول���ة �لكويت و�لإم���ار�ت مثال ل���رو�د �أعم���ال بد�أو� 
ويف ذهنهم ه���دف و�حد فقط، وه���و تاأجر عالمتهم 

�لتجارية.

• خليل �لقاهري	

لقاء بني “متكني” و “فنمارك” للإر�ساد والت�سبيك

“�ستاندرد اآند بورز”: 522 مليار دولر الأ�سول ال�سيادية للكويت

الذهب يرتفع... وتوقعات رفع الفائدة تكبح ال�سوق

اللرية الرتكية توا�شل الهبوط ل�شبابية اخلالف مع وا�شنطن

�أعلن���ت  فنم���ارك:   - �ملنام���ة 
متك���ني بالتع���اون م���ع �رشك���ة “فنمارك 
لق���اء  تنظي���م  ع���ن  كوميونيكي�شن���ز” 
لالإر�ش���اد و�لت�شبي���ك يهدف �ل���ى زيادة 
�لوعي باأهمية وفو�ئد �لإر�شاد �لحرت�يف 
يف تاأهيل �جليل �جلديد من رو�د �لأعمال 

من �ل�شباب �لبحريني. 
و�شيت���م تنظيم هذ� �حل���دث بتاريخ 
5 �شبتم���رب 2018 م���ن �ل�شاعة �خلام�شة 
م�ش���اء ولغاي���ة �ل�شاعة �لثامن���ة م�شاء يف 

“جالري 21” مب�شاركة ممثلني عن عدد 
م���ن بر�مج ومب���ادر�ت �لإر�شاد �لحرت�يف 
�لناجحة، �إلى جانب خرب�ء �آخرين يف جمال 
�مل���و�رد �لب�رشية لتب���ادل �لآر�ء وق�ش�س 

�لنجاح يف جمال �لإر�شاد. 
و�شرتك���ز �ملناق�شات �مل�شائية على 
��شتعر��س �لفو�ئد لالحرت�فيني �ل�شباب 
م���ن كال �جلن�شني مع تطلعه���م لتحقيق 
تق���دم يف �شلمهم �لوظيف���ي و�شول �لى 
تبوء �أدو�ر قيادية يف �مل�شتقبل �ملنظور.

وكال���ة  قال���ت   : �لعربي���ة   – دب���ي 
�إن  �لعاملي���ة  ب���ورز”  �آن���د  “�شتان���درد 
�لأ�شول �ل�شيادية للكويت بلغت بنهاية 
2018 نح���و 522 مليار دولر منها 477 
)متث���ل  خارجي���ة  �أ�ش���ول  دولر  ملي���ار 
�لأ�ش���ول �خلارجي���ة 91 % م���ن �إجم���ايل 
�لأ�ش���ول �ل�شيادي���ة(، ومتث���ل �لأ�شول 
�ل�شيادية �ل�شائل���ة للكويت 384 % من 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل.
�لن���اجت �ملحلي  وت�ش���ل تقدي���ر�ت 
للكويت يف 2018 �إلى 135 مليار دولر، 
وتت�شم���ن �لأ�ش���ول �ل�شيادية تقدير�ت 
لال�شتثم���ار،  �لعام���ة  �لهيئ���ة  �أ�ش���ول 

و�لود�ئ���ع �حلكومية لدى �لبنك �ملركزي 
و�ملوؤ�ش�شات �ملالية.

وتوقع���ت �لوكال���ة يف تقريره���ا �أن 
ي���زد�د حجم �أ�شول �ل�شن���دوق �ل�شيادي 
�إل���ى قر�ب���ة 600 ملي���ار دولر  لي�ش���ل 
بنهاي���ة 2021 وبزي���ادة بن�شب���ة 15 % 
خالل �ل�شن���و�ت �لث���الث �ملقبلة مبعدل 

�شنوي ي�شل �إلى 5 %.
وقال �لتقري���ر �إن �لأ�شول �خلارجية 
من �إجمايل �أ�شول �لكويت �ل�شيادية بعد 
3 �شنو�ت �شي�شل �إلى 562 مليار دولر 
فيما �شتتخط���ى �لأ�شول �ل�شيادية 406 

% من �إجمايل �لناجت �ملحلي للبالد.

لندن - رويرتز: �رتفعت �أ�شعار �لذهب 
�أم�����س �لأربع����اء بعد تر�ج����ع ح����اد يف �جلل�شة 
�ل�شابقة، لكن �رتفاع �لدولر توقعا ل�شعود 
�أ�شعار �لفائدة �لأمركية و��شتمر�ر �لتوتر�ت 
�لتجارية بني �لوليات �ملتحدة و�ل�شني حد� 

من مكا�شب �ملعدن �لنفي�س.
ويف �ل�شاع����ة 07:30 بتوقي����ت جرينت�س 
كان �ل�شعر �لفوري للذه����ب مرتفعا 0.3 % 
عن����د 1204.43 دولر لالأوقي����ة )�لأون�شة(. 
وبلغت �لأ�شعار �أعلى م�شتوياتها منذ �لعا�رش 
م����ن �أغ�شط�����س عن����د 1214.28 دولر ي����وم 
�لثالث����اء، لكنه����ا �أغلق����ت منخف�ش����ة 0.8 % 
م����ع �شعود �شن����د�ت �خلز�ن����ة �لأمركية بعد 
�إب����ر�م �تفاق جت����ارة بني �لولي����ات �ملتحدة 
�لذه����ب  عق����ود  و�نخف�ش����ت  و�ملك�شي����ك. 
 1210.60 % �إل����ى   0.3 �لآجل����ة  �لأمركي����ة 
دولر لالأوقي����ة. وق����ال رونال����د ل����وجن كب����ر 
�ملتعاملني ل����دى يل �شيوجن لتد�ول �لذهب 
يف هوجن كوجن ”�لأ�شعار �نتع�شت، لكن �لبيع 
)يوم �لثالثاء( يظهر �أل �أحد يرغب يف مالحقة 
�ملعدن فوق 1210 دولر�ت، �شتكون هناك 
زي����اد�ت ل�شعر �لفائدة يف �شبتمرب ودي�شمرب 

وهو ما يثقل كاهل �لذهب“.
وتر�ج����ع �لذهب نح����و 7.5 % هذ� �لعام 
و�شط نز�عات جتارية عاملية و�أزمة يف �لعملة 
�لرتكي����ة م����ع حت����ول �مل�شتثمري����ن على نحو 
متز�يد �شوب �لدولر. و�رتفعت �لف�شة 0.5 
% يف �ملعامالت �لفورية �إلى 14.73 دولر.

 793.20 % �إل����ى   1 و�شع����د �لبالت����ني 
دولر لالأوقي����ة، يف ح����ني ز�د �لبالدي����وم 0.2 
% �إل����ى 943.18 دولر بع����د �أن �شجل �أعلى 
م�شت����وى يف 7 �أ�شابيع عن����د 956 دولر� يوم 

�لثالثاء.

لن���دن، �أ�شطنب���ول - رويرتز:  و��شلت 
�للرة �لرتكية تر�جعها �أم�س �لأربعاء بفعل 
�ل�شبابي���ة �لت���ي تكتن���ف �أي تق���دم فيم���ا 

يتعلق باخلالف بني �أنقرة وو��شنطن.
ج���رى ت���دو�ل �لعمل���ة �لرتكي���ة عن���د 
6.3 لرة لل���دولر بحل���ول �ل�شاعة 05:47 
بتوقيت جرينت����س مقارنة ب� 6.2625 لرة 

يف �إغالق يوم �لثالثاء.
�إل���ى ذلك ق���در جيه.ب���ي مورجان حجم 
ي���ن �خلارج���ي �لرتك���ي �لذي يح���ل �أجل  �لدَّ
��شتحقاق���ه يف �شن���ة حت���ى يولي���و 2019 
بنح���و 179 مليار دولر، �أي م���ا يعادل نحو 
رب���ع �لن���اجت �لقت�ش���ادي للب���الد، وهو ما 
ي�شر �إل���ى خماطر ح���دوث �نكما�س حاد يف 

�لقت�شاد �لذي يعاين �أزمة.
ي���ن نحو 146 ملي���ار دولر،  معظ���م �لدَّ
م�شتح���ق على �لقط���اع �خلا����س، خ�شو�شا 
�لبنوك. وق���ال جيه.بي مورج���ان يف مذكرة 
و�شلت ي���وم �لأربع���اء �إن �حلكوم���ة بحاجة 
�إلى �ش���د�د 4.3 مليار دولر فقط �أو متديد 
�ملبلغ، بينما ي�شكل �لباقي م�شتحقات على 

كيانات تابعة للقطاع �لعام.
وب���رز �ملو�شوع �إلى د�ئ���رة �ل�شوء مع 
هبوط اللرية 40 % هذ� �لعام و�شط خماوف 
�ل�شيا�ش���ة  �ل�شيا�شي���ة يف  �لتدخ���الت  م���ن 
�لنقدي���ة وخ���الف م���ع �لولي���ات �ملتح���دة 
ب�ش���اأن �حتجاز تركيا للق�س �لأمركي �آندرو 

بر�ن�شون.
و�أث���ار �نهي���ار �لعمل���ة خم���اوف من �أن 
�ل����رشكات ق���د تو�ج���ه �شعوب���ات يف �شد�د 
ديونها بالعملة �ل�شعبة و�شغط �أي�شا على 

�أ�شه���م �لبن���وك �لأوروبي���ة �ملنك�شفة على 
تركيا.

�لدي���ن  �إن  مورج���ان  جيه.ب���ي  وق���ال 
�خلارج���ي �مل�شتح���ق عل���ى تركي���ا كن�شب���ة 
من �لن���اجت �ملحلي �لإجم���ايل �قرتب �لعام 
�ملا�ش���ي م���ن م�شتويات قيا�شي���ة مرتفعة 
مل ي�شل �إليه���ا �شوى قبل �لأزمة �ملالية يف 

�لعامني 2001 و2002.
و�أ�ش���ارت �ملذكرة �إل���ى �أن ”�حتياجات 
�لتمويل لف���رتة �لثني ع�رش �شه���ر� �ملقبلة 

كبرة ودخول �لأ�شو�ق �أ�شبح م�شكلة“.
وي�شتحق نحو 32 مليار دولر يف �لفرتة 
�ملتبقية من 2018 وفقا حل�شابات جيه.بي 
مورج���ان �لتي ��شتندت �إل���ى بيانات �لبنك 
�ملرك���زي. وق���ال �إن �ملدفوع���ات �لكبرة 
�شيحل �أجلها يف �شبتمرب و�أكتوبر ودي�شمرب.
و�أ�شاف���ت �ملذك���رة ”مب���ا �أن �لبن���وك 
�لأجنبي���ة من �ملرج���ح �أن تقل�س �نك�شافها 
عل���ى تركيا جزئيا على �لأق���ل، فاإن متديد 
�أ�ش���ل �لدين ق���د يكون �شعب���ا على بع�س 

�ملوؤ�ش�شات“.
بيد �أن���ه �أ�شار �إلى �أن �ل����رشكات لديها 
فيما يب���دو �أ�شول خارجي���ة تكفي لتغطية 
�ملبالغ �مل�شتحقة عليه���ا بالعملة �ل�شعبة، 
�لدي���ن  م���ن  دولر  ملي���ار   47 نح���و  و�أن 
�مل�شتحق عبارة عن �ئتمانات جتارية ميكن 

متديدها ب�شهولة ن�شبيا.
 108 بنح���و  ديون���ا  �إن  �لبن���ك  وق���ال 
مليار�ت دولر ت�شتح���ق حتى يوليو 2019 
تنطوي عل���ى خماطر مرتفع���ة فيما يتعلق 

بتمديد �آجال ��شتحقاقها.

املحرر القت�سادي

جدول يظهر ترتيب الدول العربية يف موؤ�شر حقوق امللكية الدولية 2018املحرر القت�سادي

الرتتيب عامليا الرتتيب عربيا الدولة

21 1 اإلمارات
25 2 قطر
38 3 سلطنة عمان
42 4 األردن
44 5 السعودية
45 6 البحرين
58 7 المغرب
62 8 الكويت
75 9 تونس
77 10 مصر

108 11 لبنان
112 12 موريتانيا
113 13 الجزائر
124 14 اليمن



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

القيد: 1-92107
التاريخ: 27/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2018-123352( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كايت ملواد البناء ذ.م.م

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد  تعلن 

تقدم إليها السادة اصحاب شركة كايت ملواد البناء ذ.م.م املسجلة 

مبوجب القيد رقم 92107-1، طالبني تغيير اإلسم التجاري من كايت 

ملواد البناء ذ.م.م إلى شركة كايت التجارية ذ.م.م

املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل 

خالل مدة خمسة عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

قيد رقم

1-81215

االسم التجاري

جان كلك ميديا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-123774( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

التاريخ: 29/8/2018
)CR2018-124574( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

حتويل  بطلب  البلوشي  شي  بخش  نبي  الدين  صالح  إلينا  تقدم 
درويش  عمر  نبي بخش شي  جان  الى محمد  التالي:  التجاري  احملل 

البلوشي  
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

بطلب  احمد  ابراهيم  احمد  جاسم  والء  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
احمد  جاسم  حكيمة  السيد/  الى  التالي:  التجاري  احملل  حتويل 

ابراهيم احمد  
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

القيد: 119589
التاريخ: 1/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

بأنه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

تقدم إليها السيد/ احمد شهاوي جمعة سالم املصفي القانوني 

املسجلة  ذ.م.م  للحوم  شهاوي  وأحمد  شركةعبداجلليل  لشركة 

تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،119589 رقم  القيد  مبوجب 

وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة 

 21 رقم  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا 

لسنة 2001.

قيد رقم

116831-1

116831-2

االسم التجاري

فايننس للمقاوالت

مقاوالت فايننس بلس للتنظيفات العامة
12الخميس 30 أغسطس 2018 - 19 ذو الحجة 1439 - العدد 3607



13الخميس 30 أغسطس 2018 - 19 ذو الحجة 1439 - العدد 3607
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اجلي�س امل�رصي يعلن قتل 20 “تكفرييا” يف �شيناء

اأعلن اجلي�س امل�رصي يف بيان اأم�س االأربعاء مقتل 20 “تكفرييا” يف �شيناء ويف غرب البالد يف اإطار عمليته 
الع�شكرية الوا�شعة �شد االرهاب التي بداأها يف فرباير املا�شي. واأكد البيان، الذي ن�رص على ال�شفحة الر�شمية 
للمتح���دث با�ش���م القوات امل�شلحة، اأنه “على م���دار االأيام املا�شية على االجت���اه اال�شرتاتيجي الغربي ونتيجة 
لتواف���ر معلومات ا�شتخباراتية دقيقة من اأجهزة جمع املعلومات بالقوات امل�شلحة )...( قامت القوات اجلوية 
بتنفي���ذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام ق���وات مكافحة االإرهاب بدفع الدوريات لتم�شيط وتطهري املنطقة من 
العنا����رص االإرهابية م���ا اأ�شفر عن الق�شاء على 7 اأفراد تكفرييني �شديدي اخلط���ورة”. واأ�شاف البيان “كما مت 
الق�شاء على 13 فردا تكفرييا خالل تبادل الإطالق النريان مع القوات اأثناء عمليات التم�شيط واملداهمة بو�شط 
و�شم���ال �شيناء، ومت القب�س عل���ى 18 من املطلوبني جنائًيا وامل�شتبه بهم واتخ���اذ االإجراءات القانونية كافة 
حياله���م”. ومن���ذ اأن اأطاح اجلي�س بالرئي�س االإ�شالمي حممد مر�شي يف يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بني 

قوات االأمن وجمموعات متطرفة، خ�شو�شا يف �شمال وو�شط �شيناء اأوقعت مئات القتلى من اجلانبني.

السنة العاشرة - العدد 3607 
الخميس 

30 أغسطس 2018 
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الرباط ـ اف ب

القاهرة ـ أ ف ب

طرابلس ـ أ ف ب

الجزار ـ اف ب

مقديشو ـ اف ب

�شل���م اإلي���و اإدواردو اأوراق اعتم���اده 
لوزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون الدويل 
يف املغرب نا����رص بوريطة؛ لي�شبح �شفريا 
جلمهورية كوب���ا لدى اململكة بعد قطيعة 
دبلوما�شية بني الدولتني دامت 37 عاما.

وقالت وكال���ة املغرب العربي لالأنباء 
اإن بوريط���ة ا�شتقب���ل �شف���ري كوب���ا اإلي���و 
اإدواردو رودريغيث بريدومو يف العا�شمة 
الرباط، علما اأن ال�سفري اجلديد �سيقيم يف 

باري�س.
وذك���ر موق���ع “ه�شربي����س” املغربي 
اأن رئي����س كوبا ميغيل دي���از كانيل اختار 
تعي���ني �شف���ري ل���ه يف اململك���ة املغربية 
برتبة �شف���ري مفو�س فوق الع���ادة، وهي 

اأعلى مرتبة مقارنة بال�شفري العادي.
وياأتي هذا التطور لي�شع حدا لقطيعة 
دبلوما�شي���ة ب���ني البلدي���ن ب���داأت العام 
1980، خ���الل فرتة حك���م الراحلني امللك 
احل�شن الث���اين والرئي����س الكوبي فيديل 
كا�شرتو؛ ب�شبب الدعم الذي قدمته هافانا 

ملا يعرف با�شم “جبهة البولي�شاريو”.

جت���ددت املعارك اأم����س االأربعاء بني 
ف�شائل م�شلحة جنوب العا�شمة طرابل�س، 
وذلك غ���داة اإع���الن هدنة بع���د مواجهات 
دامي���ة، وف���ق م���ا نق���ل �شه���ود وم�شدر 

ع�شكري.
التابع���ة  الق���وات  وق���ال �شاب���ط يف 
حلكومة الوف���اق اإن “ق���وات م�شرتكة من 
وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق 
�شنت هجوما ا�شته���دف متركزات لقوات 
اللواء ال�شابع حتديدا يف �شواحي طرابل�س 
جنوًب���ا ال�شتع���ادة ع���دد م���ن املع�شكرات 
التي ق���ام الل���واء بال�شيطرة عليه���ا اأثناء 

هجومه االأول قبل يومني”.
واأ�شاف “حاولت قوات اللواء ال�شابع 
وم�شلح���ون ي�شاندوه���ا فتح حم���ور جديد 
يف حماول���ة للتق���دم نح���و العا�شم���ة م���ن 
جه���ة طريق مط���ار طرابل�س ال���دويل )...( 
وتدور حاليا ا�شتباكات متقطعة يف طريق 

املطار”. 

اأعلن���ت وزارة ال�شح���ة اجلزائري���ة اأن 
داء الكول���ريا الذي ظهر جم���ددا يف البالد 
بعد 22 �شنة، اأ�شاب 59 �شخ�شا يف خم�س 

مناطق، بينهم 11 يف عا�شمة البالد.
وجاء يف بيان ل���وزارة ال�شحة اأنه “مت 
ت�شجي���ل 59 حال���ة اإ�شاب���ة ب���داء الكولريا 
موؤكدة، مع 26 حال���ة �شلبية من بني 172 

حالة ا�شتقبلتها امل�شت�شفيات”.
ع���ودة  من���ذ  الكول���ريا  داء  وت�شب���ب 
يف  كان���ا  �شخ�ش���ني  مقت���ل  يف  ظه���وره 
م�شت�شف���ى بوفاريك بوالي���ة البليدة )50 
كل���م جنوب غ���رب اجلزائر( وه���ي الوالية 
الت���ي �شجلت اأكرب عدد م���ن االإ�شابات مع 
30 حالة موؤك���دة. وتوفيت امراأة ثالثة يف 
م�شت�شفى بوفاريك بعد اإ�شهال حاد، لكن 
التحلي���ل مل يوؤكد بع���د اإ�شابتها ببكترييا 
الكول���ريا، بح�شب ما اأك���د مدير م�شت�شفى 
بوفاري���ك ر�ش���ا دغبو�س لوكال���ة فرن�س 

بر�س.

�شنت قوات اجلي����س االأمريكي �رصبة 
جوي���ة، بالتن�شيق مع اجلي����س ال�شومايل، 
اأ�شف���رت عن مقتل 3 مقاتل���ني من حركة 

ال�شباب االإرهابية.
يف  االأمريكي���ة  القي���ادة  وذك���رت 
اإفريقيا، اأم�س االأربع���اء، يف بيان “نتحقق 
حالي���ا من عدم �سق���وط م�سابني اأو قتلى 
من املدني���ني جراء هذه ال�رصب���ة اجلوية” 
التي وقع���ت على بعد نح���و 40 كيلومرتا 
جن���وب غربي مقدي�ش���و. ونفذت الواليات 
املتح���دة 21 �رصبة كهذه، الع���ام اجلاري، 
�ش���د حرك���ة ال�شب���اب الت���ي تتخ���ذ م���ن 

ال�شومال مقرا لها.
واجلماعة املرتبط���ة بتنظيم القاعدة 
االإرهابي���ة  املنظم���ات  اأخط���ر  م���ن  تع���د 
النا�شط���ة يف اإفريقي���ا جن���وب ال�شح���راء 
الك���ربى، وغالب���ا م���ا ت�شته���دف مقدي�شو 

بهجمات قاتلة.

كوبا “ت�شالح” املغرب 
بعد قطيعة 37 عاما

جتدد املعارك الطاحنة 
قرب العا�شمة الليبية

اجلزائر.. ثالث حالة وفاة 
و59 اإ�شابة بالكولريا

غارة اأمريكية تقتل 3 من 
حركة ال�شباب بال�شومال

اجلبري من مو�سكو: نوؤيد فر�ض مزيد من العقوبات على اإيران
�شدد على اأهمية اإبعاد امليلي�شيات االأجنبية خارج �شوريا

واأعادت وا�شنط���ن فر�س عقوبات كانت معلقة مبوجب االتفاق، 
وت�شتهدف التعامالت االإيرانية بالدوالر االأمريكي وقيود على اجلهاز 
امل����رصيف اإ�شافة اإلى حزمة اأخرى مق���ررة يف نوفمرب املقبل ت�شتهدف 
�ش���ادرات اإي���ران النفطية ب�ش���كل رئي�س. وتطرق اجلب���ري اإلى امللف 
ال�ش���وري، م�شددا على اهتمام ال�شعودية باإبعاد امليلي�شيات االأجنبية 
خ���ارج �شوريا. وقال “ن���ويل اهتماما كب���ريا الأمن وا�شتق���رار ال�شعب 
ال�ش���وري وناأمل يف التو�شل حلل يحافظ على وح���دة �شوريا. �شنعمل 

مع كل االأطراف من اأجل دفع العملية ال�شيا�شية يف �شوريا.
وم���ن جهة اأخرى، ق���ال الفروف اإن مو�شكو اتفق���ت مع الريا�س، 
عل���ى التعاون يف مكافح���ة االإرهاب واالإيدلوجي���ات املتطرفة، وبحث 

جهود تاأمني عودة الالجئني ال�شوريني اإلى بلدهم.
وق���ال وزير اخلارجي���ة الرو�ش���ي “اتفقنا اأنه يج���ب الف�شل بني 
التنظيم���ات االإرهابي���ة يف اإدل���ب والف�سائ���ل الراغب���ة يف االنخ���راط 
بالعملي���ة ال�شيا�شية”، م�ش���ريا اإلى ات�شاالت رو�شي���ة اأمريكية ب�شاأن 

مدينة اإدلب ال�شورية.

• اجلبري مع الفروف خالل املوؤمتر ال�شحايف يف مو�شكو	

العقوبات على  توؤيد فر�ض مزيد من  اإن بالده  ال�سعودي عادل اجلبري  قال وزير اخلارجية 

اإيران، قائال اإن االتفاق النووي مل ي�سمل دعم طهران لالإرهاب. وخالل موؤمتر �سحايف م�سرتك 

النووي  االتفاق  االأرب��ع��اء، و�سف اجلبري  اأم�ض  الرو�سي �سريغي الف��روف يف مو�سكو،  مع نظريه 

اإىل  ال�سعودي  الوزير  واأ�سار  الزمني”.  باجلدول  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  “�سعيف  باأنه  اإي��ران  مع 

اأن االتفاق “مل ي�سمل دعم طهران لالإرهاب اأو براجمها ال�ساروخية وانتهاكاتها لقرارات االأمم 

�سّيئ” ا�ستخدمته  “اتفاق  اإنه  قائلة  النووي،  االتفاق  املتحدة من  الواليات  وان�سحبت  املتحدة”. 

طهران لتو�سيع نفوذها يف املنطقة عرب دعم ميلي�سيات اإرهابية وتطوير برامج �ساروخية.

ق���ال التحال���ف العربي لدع���م ال�رصعية يف 
اليمن، اأم�س االأربعاء، اإن التقرير الذي اأ�شدره 
خرباء يف االأمم املتح���دة اأخريا ت�شمن ادعاءات 
ومزاعم غري �شحيحة ب�شاأن ا�شتهداف التحالف 

للمدنيني.
واأو�شح بيان للتحالف العربي، اأن التقرير 
اأغف���ل االإ�شارة اإل���ى ال�شواريخ الت���ي تطلقها 
ميلي�شي���ات احلوثي االإيرانية عل���ى ال�شعودية 

وتتعمد فيها اأن ت�شيب املدنيني.
واأ�شاف اأن التقرير مل ي�رص اأي�شا اإلى الدور 
االإي���راين يف ا�شتمرار احل���رب يف اليمن وتاأجيج 
ال����رصاع ودعمه���ا مليلي�شي���ات احلوث���ي التي 

انقلبت على احلكومة ال�رصعية العام 2015.
و�ش���دد التحال���ف العربي عل���ى اأن تقرير 
املفو�س ال�شامي حلق���وق االإن�شان قد وقع يف 
العديد من املغالط���ات املنهجية يف تو�شيفه 

لوقائع النزاع الدائر بالبالد.
واأب���دى البي���ان ا�شتغراب���ه م���ن جتاه���ل 
التقرير للجه���د االإن�شاين الكبري الذي تقوم به 

دول التحالف العربي لدعم ال�رصعية يف اليمن.
ميلي�شي���ات  انق���الب  اإن  البي���ان  وق���ال 
احلوث���ي املوالي���ة لطهران ورف�شه���ا اجلهود 
ال�شلمية بقيادة االأمم املتحدة من اأبرز اأ�شباب 

ا�شتمرار ال�رصاع.
م���ن جانب اآخر، اأكد املبع���وث الدويل اإلى 
اليم���ن مارت���ن غريفيث على �رصعي���ة احلكومة 
اليمنية، م�ش���ددا على اأن االأمم املتحدة ت�شعى 

الإع���ادة ال�رصعية للموؤ�ش�شات يف هذا البلد الذي 
ي�شهد نزاعا م�شلحا منذ 4 �شنوات.

وق���ال غريفي���ث، يف مقابلة م���ع “�شكاي 
ني���وز عربي���ة” اأجراها م���ن العا�شم���ة االأردنية 
عم���ان، اأم����س االأربع���اء، اإن هن���اك رغب���ة م���ن 
الطرف���ني امل�شارك���ني يف حمادث���ات ال�ش���الم 
اليمني���ة يف جنيف، حلل الن���زاع، معربا عن اأمله 
يف اأن تف���ي ملي�شي���ات احلوث���ي االإيراني���ة مبا 
�شيت���م االتفاق علي���ه. واأو�ش���ح اأن اأهم �شيء 
�شرتكز علي���ه حمادثات جنيف االأ�شبوع املقبل 
“البن���اء عل���ى م���ا راكمن���اه خ���الل املحادثات 
ال�شابق���ة )م���ن اأجل( التو�شل اإل���ى حل نهائي 

للنزاع”، واإع���ادة احلياة لليمن. وتابع “�شجلت 
اجل���والت الثالث ال�شابقة تقدم���ا لكنه مل يكن 
كافيا. املهم���ة الرئي�شة الت���ي ناأمل حتقيقها 
ه���ي اأن نفه���م تطلع���ات الطرف���ني ونكت�شف 
م���دى التزامهما باإطار املحادث���ات، وبناء على 
هذا �شن�شتخل�س بع����س املخرجات”. واأ�شاف 
امل�شوؤول الدويل “�شنتعلم من اأخطاء املا�شي 
ودرو�ش���ه االإيجابية و�شنحاول امل�شي قدما يف 

هذه املحادثات”.
وخت���م قائال “اأمتن���ى اأن يف���ي احلوثيون 
مبا �شنتفق عليه خ���الل املباحثات. االتفاقات 
تعمل ب�شكل جيد اإذا مت الوفاء بها وتنفيذها”.

التحالف العربي يرد على مزاعم “تقرير اليمن”

خامنئي: اإيران قد تتخلى عن االتفاق النووي

قال املر�شد االإي���راين علي خامنئي اإن اإيران قد تتخلى عن 
اتفاقه���ا النووي مع الق���وى العاملية بعد االن�شح���اب االأمريكي 
من���ه اإذا مل يخدم م�شاحلها، ملقيا ب�شكوك على املفاو�شات مع 
دول اأوروبي���ة الإنقاذ االتفاق. ونقل املوق���ع الر�شمي خلامنئي، 
اأم����س االأربعاء عن���ه قوله “االتفاق النووي و�شيل���ة ولي�س غاية، 
واإذا خل�شن���ا اإلى نتيجة اأنه ال يخدم م�شاحلنا الوطنية فباإمكاننا 
التخل���ي عنه”. واأ�شاف اأن على طه���ران اأن “تفقد االأمل” يف اأن 
تنق���ذ اأوروبا االتف���اق. و�رصح خامنئي خالل اجتم���اع مع الرئي�س 
ح�ش���ن روح���اين وجمل�س ال���وزراء ب���اأن طهران ل���ن تتفاو�س مع 
امل�شوؤولني االأمريكيني “الوقح���ني” على اأي م�شتوى للتو�شل 

التفاق جديد ب�شاأن برناجمها النووي.
وعلى �شعيد اآخر، اأعلن م�شوؤول ع�شكري اإيراين كبري اإنه اإذا 
مل تلتزم القوات االأجنبية يف اخلليج بالقوانني الدولية ف�شتواجه 
ردا �شارما من احلر�س الثوري وذلك مع ت�شاعد حدة التوتر بني 
طه���ران ووا�شنطن بعد اإعادة فر�س العقوب���ات االأمريكية على 
اإيران. ونقلت وكالة اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية لالأنباء، اأم�س 
عن رئي����س االأركان امل�شرتك���ة للقوات امل�شلح���ة حممد باقري 
قوله “بف�ش���ل اأ�شطول احلر�س الثوري ت�شع���ر الدول املعادية 
بالقل���ق قبل عب���ور م�شيق هرم���ز”. واأ�شاف “الق���وات االأجنبية 
التزم���ت بالقوانني الدولية الع���ام املا�شي لكنه���ا اإذا خالفت 

القوانني ف�شتواجه اإجراءاتنا”.

عواصم ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت
دفعت ال�شعودية بتعزيزات ع�شكرية 
اإلى حتالف دعم ال�رصعية يف اليمن مل�شاندة 
اجلي�����س اليمني يف معاركه �شد احلوثيني 

يف حمافظة حجة، �شمال غربي اليمن.
الق����وة  اأن  ع�شك����ري  م�ش����در  واأف����اد 
الع�شكرية ا�شتملت على اآليات ومدرعات 
وف����رق هند�شي����ة لك�شف االألغ����ام ومئات 

اجلنود.
وكان����ت ميلي�شيات احلوث����ي االإيرانية 
دفعت خ����الل االأيام املا�شي����ة بتعزيزات 
ع�شكري����ة اإل����ى مديريت����ي عب�����س وم�شتبا 
يف حمافظ����ة حجة، بع����د اأن طردتها قوات 
اجلي�س الوطن����ي اليمني من مركز مديرية 
ح����ريان املج����اورة. وخ�����رصت امليلي�شيات 
يف  القي����ادات  م����ن  العدي����د  احلوثي����ة 
مديرية حريان منه����م العميد عبدالوهاب 
حمم����د احل�ش����ام والقا�شي �ش����الح م�شعد 
خمو�ش����ي يف مع����ارك بني اجلي�����س اليمني 
واالنقالبي����ني، وفق امل�ش����ادر. ي�شار اإلى 
اأن خمو�شي كان يعمل م�رصًفا للميلي�شيات 

يف مديرية املحاب�شة.

تعزيزات ع�شكرية �شعودية 
تن�شم للتحالف يف حجة

• التحالف العربي ا�شتغرب جتاهل دوره االإن�شاين يف اليمن	



واأكد ال�صدر، على �رصورة ن�رصة الدين والعراق، 
لك���ي يجع���ل العراقي���ني اأ�صي���ادا ال ذي���وال تابعني 
للأجنب���ي واملحت���ل. يف غ�ص���ون ذلك، تبن���ى تنظيم 
“داع����س” اأم�س االأربع���اء، الهج���وم االنتحاري الذي 
ا�صته���دف نقطة اأمني���ة للجي�س العراق���ي يف القائم 
مبحافظة االأنبار. وق���ال قائمقام ق�صاء القائم اأحمد 
املح���لوي، اإن 8 اأ�صخا�س على االأق���ل لقوا حتفهم، 
واأ�صي���ب 12 يف هج���وم انتح���اري ب�صي���ارة ملغوم���ة 
عل���ى نقطة تفتي�س اأمنية يف غ���رب العراق. واأ�صاف 
املح���لوي “لروي���رز” اأن املهاج���م �ص���دم نقط���ة 
تفتي����س كان به���ا اأف���راد من اجلي�س وم���ن ف�صائل 
م�صلح���ة �صيعية ب�صي���ارة ملغومة. وتاب���ع قائلاً اإن 5 
من الف�صائل امل�صلحة و3 مدنيني قتلوا واإن بع�س 
امل�صابني يف حالة حرجة.  وكانت بلدة القائم معقلاً 
لتنظيم “داع����س”، وتقع على حدود حمافظة االأنبار 
مع �صوريا. واأثارت موجة من عمليات اخلطف وحرب 
الع�صاب���ات يف املناط���ق ال�صحراوية غ���رب وو�صط 
الع���راق ه���ذا ال�صيف خماوف اأمني���ة يف الدولة التي 
ت�صعى الإعادة اإعمار مدنها وقراها التي دمرت خلل 

احلرب مع “داع�س” على مدار ثلث �صنوات.

واأعلن���ت احلكوم���ة العراقي���ة هزمي���ة التنظيم 
���ا اأواخر الع���ام املا�صي بعد ا�صتع���ادة مدينة  ر�صمياً
املو�ص���ل، ث���اين اأكرب مدن الب���لد، يف معركة طاحنة 

دعمها التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة.
وي�صتخ���دم اجلي�س العراق���ي وميلي�صيا احل�صد 
ال�صعب���ي حمافظ���ة االأنب���ار - ذات الغالبي���ة ال�صنية 

- كقاع���دة لعملياتهم �ص���د التنظي���م يف ال�صحراء 
الواقع���ة غ���رب الب���لد، وللعملي���ات اجلوي���ة �ص���د 

امل�صلحني يف �صوريا املجاورة.

عواصم ـ أ ف ب

نبه���ت االأمم املتح���دة، اأم�س االأربع���اء، اإلى اأن 
الهج���وم املرتقب لق���وات النظ���ام ال�ص���وري على 
حمافظ���ة اإدلب ال�صورية يف �صم���ال غرب البلد، قد 
يف�صي اإل���ى تهجري ما ال يقل عن 800 األف �صخ�س 

يعي�صون اأ�صل يف و�صع اإن�صاين ماأ�صاوي.
وقالت املتحدثة با�صم مكتب تن�صيق ال�صوؤون 
االإن�صانية التابع للأمم املتحدة يف دم�صق ليندا توم، 
اإن الهج���وم قد تكون له نتائ���ج “كارثية”، وفق ما 
نقل���ت فران�س بر�س. و�رصحت توم “نحن نخ�صى من 
تهج���ري ما ال يقل عن 800 األف �صخ�س وتزايد عدد 
االأ�صخا����س املحتاجني اإلى امل�صاع���دات االإن�صانية 
ب�ص���كل كبري، مع العلم اأن اأعداده���م مرتفعة اأ�صل، 
وذل���ك يف حال حدوث ت�صعي���د يف االأعمال القتالية 

يف هذه املنطقة”.
واأ�صحت اإدلب، التي تقع يف �صمال غرب �صوريا 
عل���ى طول احلدود مع تركيا، اآخ���ر معقل للف�صائل 
ا من مناطق عدة يف  املعار�صة بعد طرده���ا تدريجياً
البلد. واأكدت دم�صق يف االآونة االأخرية اأن املحافظة 

على قائمة اأولوياتها الع�صكرية.
ا نحو 2.3 مليون  ويعي�س يف حمافظة اإدلب حالياً

�صخ����س بينهم اأك���ر من مليون �صخ����س نزحوا من 
مناطق اأخرى مع اأع���داد كبرية من املقاتلني الذين 
رف�صوا اتفاقات الت�صوي���ة التي اأبرمتها ال�صلطات 

ال�صورية مع الف�صائل املقاتلة.
ويعتم���د معظ���م ال�ص���كان ب�ص���كل كب���ري على 

الغ���ذاء واالأدوي���ة وامل�صاع���دات االإن�صاني���ة االأخرى 
التي توؤمنها االأمم املتحدة واجلمعيات اخلريية عرب 

احلدود الركية.
“تتعر����س  اأن  م���ن  خ�صيته���ا  ت���وم  واأب���دت 
امل�صاع���دات للخط���ر” ب�صب���ب االقتت���ال وه���و م���ا 

�صيه���دد املدنيني الذين يقطن���ون يف مناطق ذات 
كثافة �صكانية عالية.

واأ�صافت توم اأن “عمال االإغاثة الذين يعملون 
يف ه���ذه املنطقة ق���د يتعر�ص���ون للتهج���ري اأي�صا 
وه���ذا من �صاأنه اأن ي�رص كذلك باخلدمة املقدمة اإلى 
املحتاجني”. واأوردت اأن م�صتوى الكارثة االإن�صانية 

�صيكون هائل يف منطقة اإدلب”.
وي�صع���ى الرئي����س ال�ص���وري ب�ص���ار االأ�صد اإلى 
ال�صيط���رة عل���ى اإدل���ب، بع���د اأن ا�صتع���اد اجلي�س 
ال�ص���وري م���ن الف�صائ���ل املعار�صة مناط���ق اأخرى 
وا�صعة خلل االأ�صهر االأخرية، مما جعله ي�صيطر على 

حوايل ثلثي البلد.
يف غ�صون ذلك، اأعربت الدول الغربية االأع�صاء 
يف جمل�س االأمن الدويل،عن قلق متزايد على م�صري 

مليني املدنيني يف اإدلب.
وقال م�صاع���د ال�صفري ال�صوي���دي يف املجل�س، 
كارل �ص���كاو، خ���لل جل�ص���ة عقدها املجل����س اأم�س 
الثلث���اء حول الو�ص���ع االإن�صاين يف �صوري���ا، )قال( 
اإن العملي���ة الع�صكرية املتوقعة يف اإدلب قد ت�صفر 
ع���ن “تداعي���ات كارثية” ورمبا تنج���م عنها “كارثة 

اإن�صانية”.

القدس المحتلة ـ رويترز

ا�صتغ���ل رئي����س ال���وزراء االإ�رصائيل���ي بنيامني 
نتنياهو زيارة قام بها اإل���ى مفاعل نووي اإ�رصائيلي 
حتيطه ال�رصية اأم�س االأربع���اء لتحذير اأعداء اإ�رصائيل 
من اأنها لديها الو�صائل التي متكنها من تدمريهم، 
يف اإ�صارة مبطنة على ما يبدو اإلى تر�صانتها النووية 

املفر�صة.
الرئي����س  ا�ص���م  الإط���لق  خ���لل حف���ل  وق���ال 
االإ�رصائيل���ي الراح���ل �صمعون بريي�س عل���ى املجمع 
الواقع بالقرب من بلدة دميونة ال�صحراوية ”هوؤالء 
الذين يه���ددون مبحونا ي�صع���ون اأنف�صهم يف خطر 
مماثل، ولن يحققوا هدفهم باأي حال من االأحوال“. 
وج���اءت ت�رصيح���ات نتنياه���و، الت���ي وزعه���ا مكتبه 
مكتوبة، يف وقت ت�صغط في���ه اإ�رصائيل على القوى 
العاملية لتحذو حذو الواليات املتحدة يف االن�صحاب 
من االتفاق املربم مع اإيران العام 2015 والذي حد 

من القدرات النووية الإيران.
من جانب اآخر، اأقرت حمكمة اإ�رصائيلية بقانونية 

م�صتوطن���ة يهودي���ة بني���ت دون موافق���ة احلكومة 
االإ�رصائيلي���ة على اأر����س مملوك���ة لفل�صطينيني يف 

ال�صفة الغربية املحتلة.

واأ�ص���ادت وزي���رة الع���دل االإ�رصائيلي���ة �صاحبة 
النزع���ة القومية بق���رار املحكمة اجلزئي���ة بالقد�س 
واملتعل���ق مب�صتوطنة مت�صبيه كراميم التي اأن�صئت 

العام 1999 بالقرب من مدينة رام اهلل الفل�صطينية 
وتعي�س بها االآن 40 اأ�رصة.

وتعت���رب معظ���م ال���دول جمي���ع امل�صتوطن���ات 
املبني���ة على اأرا����س ا�صتول���ت عليه���ا اإ�رصائيل يف 
حرب الع���ام 1967 غري قانونية. وتعر�س اإ�رصائيل 
على ذلك. وقدم امل�صتوطن���ون يف مت�صبيه كراميم 
للإق���رار   2013 يف  اجلزئي���ة  للمحكم���ة  التما�ص���ا 
باأحقيتهم يف االأر�س يف مواجهة طعون ق�صائية من 

امللك الفل�صطينيني واحتمال تعر�صهم للطرد.
واأعلن���ت املحكم���ة اأن امل�صتوطنني هم امللك 
ال�صلط���ات  اأن  اإل���ى  تو�صل���ت  واأنه���ا  ال�رصعي���ون، 
االإ�رصائيلية مل تكن تعل���م اأن االأر�س مملوكة ملكية 
خا�صة عندم���ا ر�صمت خريطة للمنطق���ة الواقعة يف 

اأر�س مت اال�صتيلء عليها يف حرب العام 1967.
واعتم���دت املحكم���ة يف حكمه���ا عل���ى قان���ون 
اإ�رصائيلي يق�صي باأنه حتى ال�صفقات التي ت�صوبها 
اأخط���اء قانوني���ة ميك���ن اعتبارها �صليم���ة اإذا متت 

”بنية ح�صنة“.

�ضلمية غا�ضبة؛  �إىل تنظيم وقفة  �لأربعاء،  �أم�س  �ل�ضدر،  �ل�ضدري مقتدى  �لتيار  دعا زعيم 

لبناء عر�ق جديد، عرب �إقامة �ضالة مليونية يوم غد� �جلمعة “يرجف منها �لفا�ضدون”.

وخاطب �ل�ضدر �أتباعه قائالاً “هبو� لتقولو� قولتكم بكل �ضلم و�ضالم، هبو� ب�ضالة مليونية 

يرجف منها �لفا�ضدون، هبو� لتقولو� قولتكم كال للطائفية، وكال للف�ضاد وكال للمحا�ض�ضة، وكال 

لالإرهاب وكال للمحتل.

ولفت �ل�ضدر �إىل �أن �لعر�ق بحاجة ما�ضة، لوقفة �ضلمية غا�ضبة تكون �أول بو�در بناء عر�ق 

جديد، بعيد عن كل فا�ضد، وظامل وكل معتد وحمتل �أثيم.

أديس أبابا ـ آر تي

بغداد ـ وكاالت

برازيليا ـ اف ب

بكين ـ رويترز

دخل عمال بناء �صد النه�صة االإثيوبي 
يف اإ����رصاب ع���ام اأدى اإل���ى توق���ف اأعم���ال 
البن���اء، بالتزامن مع اإع���لن رئي�س الوزراء 
االإثيوب���ي، اآبي حمد، وج���ود م�صاكل تواجه 

اإدارة ال�صد.
وق���ال املدي���ر العام للم����رصوع اإفرمي 
ولد كيدان، اإن موظفي ال�صد نظموا اإ�رصابا 
عاما عل���ى مدى االأي���ام الثلث���ة املا�صية 
بطل���ب زيادة الرواتب وحت�صني املعي�صة، 

بح�صب وكالة االأنباء االإثيوبية.
ويف ات�ص���ال للتلفزي���ون االإثيوب���ي، 
ق���ال موظفون اإنه���م و�صع���وا ب�صماتهم 
على ه���ذا امل�رصوع القومي، ولكن املقاول 
مل يل���ب رغبته���م يف زي���ادة الروات���ب، ما 
اأدى اإلى زي���ادة اأعبائهم املعي�صية. وقال 
مدي���ر امل����رصوع اإن املناق�صات جترى حلل 
امل�صكلة مع املقاولني والعمال، معربا عن 
اأمل���ه باأن يعود العم���ال اإلى عملهم. وكان 
رئي����س ال���وزراء االإثيوب���ي اأب���ي اأحمد، قد 
اأك���د تاأخر عملية بناء �ص���د النه�صة ب�صبب 
“االإدارة الفا�صل���ة للم�رصوع”، وحمل �رصكة 
“ميتيك” التابعة لوزارة الدفاع يف اإثيوبيا 
امل�صوؤولية عن ذلك، وف�صخ التعاقد معها.

قالت الربازيل اإنها �صر�صل وحدات 
م���ن قواتها امل�صلحة اإل���ى منطقة احلدود 
م���ع فنزويل؛ للحفاظ عل���ى النظام هناك، 
يف ح���ني اأعلنت بريو حالة ط���وارئ �صحية 
م���ع ت�صاعد اأزم���ة اإقليمي���ة؛ ب�صبب تدفق 
اآالف الفنزويلي���ني الفاري���ن م���ن االأزم���ة 

االقت�صادية يف بلدهم.
ويف الربازي���ل الت���ي �صه���دت �صغب���ا 
وهجوم���ا عل���ى مهاجري���ن فنزويلي���ني يف 
بلدة حدودية ه���ذا ال�صهر، وق���ع الرئي�س 
بن����رص  يق�ص���ي  مر�صوم���ا  تام���ر  مي�صي���ل 
وح���دات م���ن الق���وات امل�صلح���ة يف والية 
رورمي���ا احلدودية. وق���ال اإن هذه اخلطوة 
ته���دف للحفاظ على االأمن و�صمان �صلمة 

املهاجرين.
اأما بريو، فاأعلنت حالة طوارئ �صحية 
مل���دة 60 يوما يف اإقليم���ني على حدودها 
ال�صمالية، م�صرية اإلى “خطر و�صيك” على 

ال�صحة العامة واخلا�صة.
وع���ربت ال�صلط���ات ال�صحية من قبل 
عن قلقها من انت�صار اأمرا�س مثل احل�صبة 

وامللريا مع توافد املهاجرين.
وقالت االأم���م املتحدة ه���ذا االأ�صبوع 
اإن تدف���ق الفنزويليني عل���ى بلدان اأخرى 
يف اأم���ريكا اجلنوبي���ة يعي���د اإل���ى االأذهان 
االأح���داث التي دفع���ت الجئني للفرار عرب 

البحر املتو�صط.

نف���ت ال�ص���ني اأم����س االأربع���اء اأنه���ا 
تخطط لبناء قاعدة ع�صكرية يف اأفغان�صتان 
بعدما ن�رصت �صحيف���ة يف هوجن كوجن اأنها 
تعكف على اإن�صاء مع�صكر لتدريب القوات 
االأفغاني���ة رمبا تر�ص���ل اإلي���ه اأي�صا جنودا 

�صينيني.
ت�صاين���ا  �ص���اوث  �صحيف���ة  ونقل���ت 
مورنين���ج بو�ص���ت عن م�ص���ادر على �صلة 
باجلي�س ال�صيني مل تذكر اأ�صماءها قولها 
اإن ال�صني تبن���ي املع�صكر يف منطقة ممر 
واخان، وهو ممر �صيق يربط بني البلدين.

لكن هوا ت�صون ين���غ املتحدثة با�صم 
وزارة اخلارجي���ة ال�صيني���ة نف���ت �صح���ة 
التقري���ر، وقال���ت خ���لل اإف���ادة �صحفية 
يومي���ة ”بع���د النظ���ر يف االأم���ر تب���ني اأن 

التقرير املذكور لي�س �صحيحا“.
واأ�صاف���ت ”ومبا اأن���ه ال يوجد بناء وال 
تدريب فاإن االأمر هذا غري �صحيح“، ونفت 
تاأكي���د اأن ال�ص���ني �صر�ص���ل جنودها يف 

نهاية املطاف.
وهذه لي�صت املرة االأولى التي ت�صري 
فيها تقارير اإلى اأن ال�صني ت�صعى لوجود 
ع�صك���ري يف اأفغان�صت���ان، وه���ي تقاري���ر 

قوبلت جميعا بالنفي من جانب بكني.

إثيوبيا

البرازيل

الصين

وقف اأعمال البناء         
يف “�صد النه�صة”

اجلي�س يح�صد قواته 
على حدود فنزويل

ال خطط لبناء قاعدة 
ع�صكرية يف اأفغان�صتان
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ال�سدر يتوعد بتظاهرة مليونية “ترجف” الفا�سدين

الأمم املتحدة حتذر من تبعات كارثية ملعركة اإدلب

نتنياهو يحذر اأعداء اإ�رسائيل من املخاطرة بالدمار

“داع�س” يتبنى الهجوم االنتحاري على نقطة اأمنية باالأنبار

• ا�صتهداف نقطة اأمنية للجي�س العراقي يف القائم مبحافظة االأنبار	

• نتنياهو خلل اجتماع رئا�صة الوزراء يف مكتبه بالقد�س املحتلة	

• حمافظة اإدلب تعاين و�صعا اإن�صانيا �صعبا	

نقل���ت �صحيفة “وا�صنطن بو�ص���ت” عن م�صادر دبلوما�صية اأمريكية واأوروبية قوله���ا اإن وزير اخلارجية االأمريكي 
مايك بومبيو طلب لقاء نظريه الرو�صي �صريغي الفروف يف وقت �صابق من ال�صهر احلايل. ونقلت ال�صحيفة عن امل�صادر 
قوله���ا اإن طلب بومبيو جاء على خلفية حت�صري وا�صنطن لفر�س عقوب���ات جديدة على رو�صيا، اأثناء مكاملته الهاتفية 
م���ع الف���روف يف 10 اأغ�صط�س، طلب منه لقاءه قبل قيام الواليات املتحدة به���ذه اخلطوة، لت�صوية �صعوبات ناجمة عن 
فر����س العقوبات. وبح�صب ال�صحيفة، اأ�صار بومبيو اأثناء املكاملة اإلى اأنه يطلب من الفروف اأن يلتقي معه بتوجيه من 
رئي����س الوالي���ات املتحدة، دونالد ترامب. وذك���رت “وا�صنطن بو�صت” اأن الفروف وافق على لق���اء بومبيو واقرح اأن 
ت�صم���ل املحادثات 3 مو�صوعات اإ�صافية ذات اهتمام بالن�صبة ملو�صكو: مراقبة االأ�صلحة، واإن�صاء جمل�س اأعمال لتطوير 
التجارة بني البلدين، والتبادل العلمي بني رو�صيا والواليات املتحدة. واأ�صارت ال�صحيفة اإلى اأن الوزيرين اتفقا على 

تن�صي���ق موعد لقائهما بعد عق���د حمادثات بني امل�صت�ص���ار االأمني االأمريكي 
جون بولتون، و�صكرتري جمل�س االأمن الوطني الرو�صي، �صريغي باترو�صيف.

م�سادر: بومبيو يطلب لقاء لفروف
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يف إطار توجهات االتحاد البحريني للتنس إلعداد كوادر بحرينية مؤهلة يف مجال تحكيم التنس، أعلن 
االتحاد عن إقامة دورة تدريبية إلعداد حكام الخطوط، يف الفرتة من 3 - 5 سبتمرب 2018 مبقر االتحاد 

بجامعة بوليتكنيك مبدينة عيىس،  بإرشاف الحكم الدويل أحمد الحواج.
كام ييل هذه الدورة إقامة دورة لتأهيل حكام الكريس يف الفرتة من 8 - 10 سبتمرب املقبل عىل مالعب 
االتحاد. وسيمنح املشاركون الذين يجتازون الدورات بنجاح شهادات تؤهلهم إلدارة وتحكيم البطوالت 

سواء املحلية أو التي يستضيفها االتحاد البحريني للتنس عىل مالعبه، كام يعمل االتحاد عىل ابتعاث الحكام 
املتميزين للتحكيم يف البطوالت الخارجية لتطوير مستواهم والتدرج يف الحصول عىل شارات الحكام 

املختلفة. وتأيت املبادرة ضمن االستعداد الستضافة البحرين لبطوالت االتحاد الدويل للتنس للناشئني التي 
تقام يف أكتوبر املقبل.

دورة تدريبية إلعداد حكام الخطوط والكرسي للتنس

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

يخ��وض منتخبن��ا للناش��ئني مواجهة 
مهمة أمام املنتخ��ب اإلمارايت يف متام 
الس��اعة السادس��ة والربع من مساء 
اليوم الخميس بتوقيت البحرين ضمن 
منافس��ات الجول��ة قب��ل األخرية من 
السادسة ملنتخبات  الخليجية  البطولة 
الناش��ئني تحت 16 سنة يف كرة السلة 
اآلس��يوية،  البطول��ة  إىل  واملؤهل��ة 
وتقام املباراة عىل صالة نادي ش��باب 
أه��يل ديب يف دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة الش��قيقة التي تس��تضيف 
البطول��ة يف الفرتة ما بني 26 حتى 31 
مواجهة  املباراة  وتس��بق  أغس��طس. 
سهلة للمنتخب السعودي أمام نظريه 
العامين، وتش��ري الرتش��يحات إىل فوز 
الس��عودية وحس��م اللقب الخليجي 
تاري��خ مش��اركاتها يف  ألول م��رة يف 

بطوالت الناشئني. 

 متابعة يومية من الرئيس 

يحظى منتخبنا للناشئني مبتابعة يومية 
م��ن رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة، إذ يتواصل س��موه بشكل 
مس��تمر قبل املباري��ات وبعدها مع 
رئيس الوفد غانم الس��ند؛ لالطمئنان 

عىل تدريبات املنتخب واستعداداته.
وكان س��موه قد أجرى اتصااًل هاتفًيا 
برئيس الوفد غانم الس��ند بعد انتهاء 
اللق��اء ال��ذي خ��ره منتخبن��ا أمام 
القتالية  بال��روح  وأش��اد  الس��عودية 
العالية الذي ظه��ر عليها الالعبون يف 
الش��وط الثاين وإرصارهم عىل العودة 
ورفض الهزمية، كام قدم سموه واجب 

العزاء إىل السند لوفاة عمه. 

 التأهل اآلسيوي 

وإذا م��ا حق��ق املنتخب الس��عودي 
االنتص��ار املتوقع عىل عامن س��تتجه 
األنظ��ار صوب املواجه��ة التي تجمع 
ب��ني منتخبنا حام��ل اللقب وصاحب 
الرصي��د األك��رب يف عدد م��رات الفوز 
بهذه البطولة مع نظ��ريه اإلمارايت، إذ 
سيكون الرصاع قوًيا عىل تحقيق املركز 

الثاين املؤهل إىل البطولة اآلسيوية.
ويس��عى منتخبنا إىل تعويض خسارته 
أمام الس��عودية، بالحصول عىل املركز 
الث��اين لضامن التأهل اآلس��يوي الذي 
يعد مهاًم للس��لة البحرينية ويتامىش 
مع اس��رتاتيجية اتحاد الس��لة بقيادة 
س��مو الش��يخ عي��ىس ب��ن ع��يل آل 
خليف��ة املتمثلة يف زيادة املش��اركات 
واالحت��كاك الخارجية من أجل تطوير 

املنتخبات الوطنية.
يف الجان��ب اآلخ��ر، يس��عى املنتخب 

اإلمارايت مستضيف البطولة إىل خطف 
املركز الث��اين وبطاقة التأه��ل. وقدم 
املنتخب اإلم��ارايت مس��توى جيدا يف 
مباراته األوىل أمام الس��عودية وكذلك 
أمام قط��ر، ولكنه يعتم��د عىل بعض 
الالعب��ني الذي��ن يقوم��ون بالحل��ول 
الفردي��ة، ع��ىل عك��س منتخبنا الذي 
يعول ع��ىل الدف��اع الق��وي واللعب 
مبهارات  منتخبنا  ويتف��وق  الجامعي، 
العبيه ورسعته��م مقارنة مع املنتخب 
اإلم��ارايت، ولذلك تنصب الرتش��يحات 
لصالح منتخبنا يف تحقيق الفوز اليوم. 

 ترتيب المنتخبات 

 يتصدر املنتخب الس��عودي الرتتيب 
برصي��د 6 نق��اط م��ن 3 انتص��ارات 
متتالي��ة، ويلعب اليوم مباراته األخرية 
أمام عامن ويتوقع أن يحس��م اللقب 
بج��دارة وبالعالم��ة الكامل��ة ليؤك��د 
أنه األفض��ل واألج��در بتحقيق لقب 
النسخة السادس��ة من البطولة، بينام 
يأيت منتخبن��ا يف املركز الثاين برصيد 3 
نقاط من انتصار عىل عامن وخس��ارة 
أم��ام الس��عودية، ويحت��ل املنتخب 
اإلمارايت املركز الثالث برصيد 3 نقاط، 
يليه املنتخب الع��امين رابًعا برصيد 3 
نق��اط من فوز وخس��ارة، بينام يحتل 
املنتخ��ب القطري املركز األخري برصيد 

3 نقاط من 3 هزائم متتالية. 

 بكاء الالعبين 

أصيب العبو منتخبنا للناش��ئني بنوبة 
من البكاء بعد انتهاء لقاء الس��عودية 
بالخسارة، وسعى نائب رئيس مجلس 
إدراة االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
ن��ارص القصري بالتعاون م��ع الجهازي 
اإلداري والفن��ي إىل تهدئ��ة الالعب��ني 
داخل غرفة تبدي��ل املالبس والتأكيد 
لهم أن ه��ذا هو ح��ال الرياضة فوز 
وخسارة ولكل مجتهد نصيب ويجب 
أن نتقبله��ا ب��روح رياضي��ة ونصحح 
املس��تقبل،  يف  ونع��وض  األخط��اء 
املب��اراة والرتكيز  وطالبه��م بنس��يان 
عىل لقاءي اإلم��ارات وقطر؛ من أجل 
ضامن التأهل اآلسيوي الذي يعد أهم 
بالنسبة للس��لة البحرين لالستمرار يف 
املش��اركات الخارجية وزي��ادة الخربة 
واالحتكاك؛ من أجل تطوير مستويات 

الالعبني وبناء منتخبات قوية. 

 استمرار تألق حكمنا الدولي 

البحرين��ي  ال��دويل  واص��ل حكمن��ا 
عبدالرضا عبدالحسني املرافق ملنتخبنا 
تألق��ه يف ادارة مباري��ات البطولة، إذ 
ش��ارك يف إدارة مباراة اإلمارات وقطر 
ومتيز بالهدوء يف اتخاذ القرارات وقاد 
املب��اراة مع زميلي��ه الحكمني الهندي 
واملالي��زي إىل بر األمان رغم الش��حن 
ال��ذي كان ب��ني العب��ي الفريق��ني يف 

الشوط األول، وأدار عبدالرضا لقاءين 
حت��ى اآلن يف البطولة ومن املتوقع أن 
تس��ند له مهمة إدارة لقاء السعودية 
وع��امن اليوم، وغ��ًدا لق��اء اإلمارات 

وعامن. 

 جولة في دبي مول 

 ألغ��ى الجهاز الفني للمنتخب الحصة 
التدريبية املقررة أمس وسمح الالعبني 
بالذه��اب إىل مجم��ع ديب والتج��ول 
هناك؛ من أجل كر روتني التدريبات 
واملباري��ات وتصحيح األمور النفس��ية 
خصوًصا بعد الخسارة أمام السعودية، 
ويخ��وض منتخبنا تدريًبا خفيًفا صباح 
اليوم الخميس عىل صالة نادي شباب 
أه��يل ديب الت��ي تحتضن منافس��ات 
اإلمارات  اس��تعداًدا ملواجهة  البطولة؛ 

الليلة. 

 مغادرة رئيس الوفد 

 غ��ادر البعث��ة صباح أم��س األربعاء 
رئيس الوفد غانم السند الذي عاد إىل 
البحرين بس��بب وفاة عمه، وس��يعود 
ظهر اليوم الخمي��س إىل ديب للحضور 
م��ع منتخب الناش��ئني، وق��دم جميع 
أفراد البعثة واجب العزاء إىل السند يف 
الفندق فور سمعاهم الخرب مبارشة، إذ 

توجه الجميع إىل غرفته لتعزيته. 

 القصير يرفع معنويات الالعبين 

ح��رص نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة نارص 
القصري ع��ىل النزول إىل أرضية امللعب 
فور انته��اء الرب��ع الثاين م��ن مباراة 
منتخبن��ا أم��ام الس��عودية، ورفع من 
معنوي��ات الالعب��ني وأك��د ثقته بهم 
وبالجهاز الفني واإلداري يف العودة إىل 
أجواء اللقاء يف الربعني الثالث والرابع 
وتقديم املس��توى الذي يليق بسمعة 
كرة الس��لة البحرينية، وتوجه القصري 
إىل غرفة التبديل وتحدث مع الالعبني 
وطالبهم باللعب ب��روح قتالية وعدم 
االستس��الم، وبالفع��ل ظه��ر منتخبنا 
بصورة مغايرة يف الش��وط الثاين وكان 
األفضل ولكن الفارق الذي انتهى عليه 
الش��وط األول كان كب��ريًا، حيث تقدم 

املنتخب السعودي بنتيجة 33/ 17. 

 إحصاءات من البطولة 

 يف املباراة الت��ي خرها منتخبنا أمام 
السعودية، تشري االحصاءات املعتمدة 
من لجنة االحص��اء يف البطولة التابعة 
لإلتحاد الدويل لكرة السلة )الفيبا( إىل 
أن منتخبنا مل يكن موفًقا يف الثالثيات، 
إذ أخف��ق يف جمي��ع محاوالته العرش، 
وبالتايل فق��د منتخبنا أبرز أس��لحته، 
وعىل خط الرمية الحرة سجل منتخبنا 
16 رمي��ة من 24 محاولة، وحصل عىل 
الك��رة 37 مرة م��ن املتابعات س��واء 
الدفاعي��ة أو الهجومية، وهيأ 5 كرات 

حاسمة للتسجيل، ورسق الكرة 4 مرات 
من الس��عودية، وكان أفضل املسجلني 
عامر يوس��ف الذي اكتفى بتسجل 14 
نقطة بع��د أن س��جل 22 نقطة أمام 
عامن، كام مل يس��جل عم��الق منتخبنا 
عمران عبدالله املعدل الطبيعي له، إذ 
سجل 4 نقاط فقط عىل عكس مباراته 
األوىل التي س��جل فيها 14 نقطة أمام 
ع��امن، وش��هدت املب��اراة تألق عامر 
بوجريي بتس��جيله 17 نقطة، كام برز 
البديل أحمد كازروين الذي أعاد األمل 
إىل زمالئه وحفزهم إىل تقليص الفارق 
يف الربع األخري، وكان منتخبنا قد سجل 
7 ثالثيات يف س��لة ع��امن، يف املقابل 
بنينّ اإلحصاءات تؤك��د تفوق املنتخب 
الس��عودي البدين، إذ حصل عىل الكرة 
53 م��رة من املتابع��ات وهيأ الكرات 
الحاس��مة للتس��جيل 9 مرات، ورسق 
الكرة 15 مرة من منتخبنا، كام سجل 3 

ثالثيات يف املباراة. 

 حفل غداء على شرف

 رؤساء الوفود 

 أقام االتحاد اإلمارايت لكرة السلة برئاسة 
اللواء اس��امعيل القرقاوي عىل هامش 
البطولة حفل غداء عىل رشف رؤس��اء 
الوفود املش��اركة يف البطولة الخليجية 
السادس��ة ملنتخب��ات الناش��ئني تحت 
16 س��نة واملقامة حالًي��ا يف ديب بدولة 
الش��قيقة  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 
والت��ي تختت��م غًدا، وأقي��م الحفل يف 
أحد مطاعم ديب وحرضه أعضاء اللجنة 
التنظيمي��ة الخليجية ورؤس��اء الوفود 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
اإلمارايت، وح��رض من البحرين كل من 
التنظيمي��ة الخليجية  اللجن��ة  عض��و 
نارص القصري وإداري منتخب الناشئني 
محمد املوس��وي الذي حرض نيابة عن 

رئيس الوفد غانم السند.

“األحمر” يلتقي اإلمارات بشعار الفوز والتأهل لآلسيوية
للسلة الناشئين  خليجية  لقب  لحسم  عمان  تواجه  السعودية 

دبي                  أحمد الذهبة                 )تصوير: طاهرة جاسم(

روح قتالية عالية أمام السعودية

ناصر القصير رفع معنويات الالعبينجانب من الحصص التدريبية

عبدالرضا يتوسط الحكمين الهندي والماليزي غانم السند

هداف منتخبنا عمار يوسفمنتخب الناشئين لكرة السلةسمو الشيخ عيسى بن علي

أحمد الحواج
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17 اليوم بدء الدورة الدولية المستوى الثاني لمدربي السلة
اتحاد السلة                 المركز اإلعالمي

تبدأ اليوم الخميس الدورة الدولية 
املستوى الثاين، يف مقر االتحاد البحريني 

لكرة السلة بأم الحصم.
ويحارض يف الدورة املحارض الدويل 

الرصيب ميالن كوتاراتش، والدورة من 
الدورات املعتمدة لدى االتحاد الدويل 
لكرة السلة، يف حني تستمر محارضاتها 

حتى 4 سبتمرب املقبل.
ويأيت تنظيم الدورة توافقا مع توجيهات 

رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة  
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

يف االهتامم بالكوادر التدريبية الوطنية، 
والحرص عىل دعمها وتطويرها 

وتأهيلها، مبا ينعكس إيجابا عىل كرة 
السلة البحرينية. وخصص االتحاد 

الدويل لكرة السلة 25 مقعًدا لهذه 
الدورة، وتم إعطاء أولوية املشاركة 
فيها لبعض املدربني الذين تجاوزوا 

املرحلة األوىل من الربنامج بنجاح. 
وبحسب برنامج الدورة، فإن اليوم األول 

سيشتمل عىل جوانب نظرية تتعلق 
بفلسفة التدريب واإلدارة، عالوة عىل 
جوانب عملية بشأن طرق وتكتيكات 

التدريب يف الجانب الهجومي.
وسيشتمل برنامج اليوم الثاين عىل 

دروس نظرية عن املهارات الدفاعية 
والهجومية واإلعداد السيكولوجي، 

باإلضافة إىل دروس عملية عن طرق 
تعليم وتطوير املهارات الدفاعية 

الشخصية. برنامج اليوم الثالث 
سيشتمل عىل جانب نظري متمثل 

يف طرق تعليم وتطوير املساحات يف 
الشق الهجومي، عالوة عىل تدريب 

عميل حول تكتيك واسرتاتيجيات الشق 
الدفاعي. وسيكون برنامج اليوم الرابع 
مخصصا لتكتيك واسرتاتيجيات الشق 

الهجومي يف الجانب النظري، والجانب 
العميل حول تدريب الفرق من ناحية 

اإلحامء والتمرير والهجامت املرتدة 
وأمور أخرى. وسيكون اليوم الخامس 

مخصصا للدروس النظرية بشأن تطوير 
اللعب إضافة إىل دروس عملية أخرى 
سيتم تقسيم الدارسني إىل مجموعات 
للتطبيق، فيام سيكون اليوم السادس 

ميالن كوتاراتشمخصصا لالمتحان النهايئ.

أكد مصدر “البالد س��بورت” 
الس��ابق  نج��م منتخبن��ا  أن 
والن��ادي األه��يل لك��رة اليد 
صادق عيل اشرتط عىل إدارة 
توفري وظيفة  الصفراء  القلعة 
ل��ه؛ من أج��ل االس��تمرار يف 
صفوف��ه، وذلك قب��ل تجديد 
العقد للموسم الريايض 2018 

 .2019 -
ويعترب صادق الالعب الوحيد 
ال��ذي مل يج��دد عق��ده مع 
األهيل بعدم��ا أقدمت إدارة 
اللعب��ة يف األس��ابيع املاضية 
ع��ىل تجديد عق��ود كل من 
القائد حس��ني فخر والحارس 
صالح عبدالجليل وعيل حسني 
منتخبنا  نج��م  مع  وتعاقدت 
عيل عبدالقادر ملوس��م واحد 
ومحم��د املقايب ل� 3 مواس��م 
والح��ارس  محم��د  وفيص��ل 
تيس��ري محس��ن ملوسم واحد 

لكل منهام. 

ولَم يراف��ق النجم الذي صنع 
اإلنج��ازات م��ع ي��د األهيل 
خ��الل  الوطن��ي  ومنتخبن��ا 
الس��نوات املاضي��ة، مع بعثة 
الفريق األصفر الذي يش��ارك 
حالي��ا يف بطول��ة القاس��مي 
الدولية الس��ابعة واملقامة يف 
إمارة الشارقة اإلماراتية، وهذا 
ما يؤكد أن الالعب مرص عىل 

موقفه. 
وبحسب مصدرنا أن مسؤويل 
األهيل يف وضع ال ُيحسد عليه، 
خصوًص��ا أنه مّر يف مثل هذه 
املواق��ف مع العب��ني آخرين 
ولَم ينج��ح يف توفري الوظيفة 
وآخره��ا م��ع نج��م منتخبنا 
الس��الوي محمد حسن الذي 
القلعة  يقرتب م��ن مغ��ادرة 
الصف��راء لهذا الس��بب رغم 
تبقي موسمني بحسب العقد 

املربم بينهام. 
وإذا مل تنجح مس��اعي اإلدارة 

األهالوي��ة يف الوص��ول لحل 
ي��ريض ص��ادق ع��يل ويبقيه 
يف صفوفه��ا فإنه��ا قد تخرس 
املوس��م  مدى  ع��ىل  الكث��ري 
الجدي��د واملواس��م املقبل��ة، 
خصوصا أن الالعب غني عن 
التعري��ف بإمكاناته وقدراته 
اليرسى  باليد  الهائل��ة  الفنية 
اللعبة  “الن��ادرة” يف س��احة 
البحريني��ة الت��ي كانت دامئا 
ه��ي م��ن أس��باب تحقي��ق 
النجاح��ات واأللقاب ومصدر 
األهالوية  للجامهري  السعادة 
رغم التدعيامت التي أحدثتها 

أخريا. 
أك��د  نفس��ه،  الس��ياق  ويف 
مصدرنا أن إدارة نادي النجمة 
ق��د فتحت ب��اب املفاوضات 
م��ع النجم ص��ادق عيل بعد 
اطالعها عىل تعرثات التجديد 
بينه وبني األهيل، وهي األخرى 
يف مساٍع حثيثة إليجاد وظيفة 

من أجل إمتام الصفقة رسمًيا 
كونه��ا من أولوي��ات الالعب 

لحدوث ذلك.
كام يؤك��د مصدرنا أن اإلدارة 
النجاموية قد تكون أقرب من 
أي وق��ت مىض لضم الالعب، 
يف ظ��ل قدرتها ع��ىل تحقيق 
طلبه الوظيفي وهذا ما حدث 
مع بعض الالعبني املوجودين 
مع يد “الرهيب” حالًيا، وهذا 
أن حدث فإن الفريق سيزداد 
قوة إضافية ع��ىل القوة التي 
دون  وس��يهيمن  ميتلكه��ا 
ش��ك ع��ىل األلق��اب املحلية 
وس��ينافس ع��ىل البط��والت 
باملوسم  الخارجية كام حدث 
امل��ايض بعدم��ا حق��ق لقب 
كاس األندية اآلسيوية ووصل 
ع��ىل اثره��ا لخ��وض بطولة 
لألندية “سوبر غلوب”  العامل 

يف شهر أكتوبر املقبل.

“الوظيفة” تقف عثرة بين صادق علي واألهــــــــــــــلي
ال���ن���ج���م���ة ف����ت����ح ب�������اب ال����م����ف����اوض����ات م��ع��ه

علي مجيد

تنطل��ق الي��وم الخميس، منافس��ات 
ال��دور املؤهل ملس��ابقة كأس جاللة 
املل��ك “أغ��ىل الك��ؤوس” للموس��م 
 4 بإقام��ة   ،2019 - الري��ايض 2018 
مباري��ات عند 7 مس��اء. ولحس��اب 
املجموع��ة األوىل يلع��ب االتحاد مع 
البس��يتني عىل استاد األهيل، البحرين 
مع التضامن عىل ملعب مدينة حمد، 
فيام يلعب يف املجموعة الثانية األهيل 
م��ع مدينة عيىس ع��ىل ملعب الرفاع 

وسرتة مع قاليل عىل ملعب النجمة.
ويغي��ب االتف��اق عن الجول��ة األوىل 

لخضوعه للراحة اإلجبارية.

ركلة البداية

مباري��ات الي��وم تعترب ركل��ة البداية 
لفرق دوري الدرجة الثانية للموس��م 

الجديد، إذ إنها الظهور الرسمي األول 
لها بثوبها الفني القديم أو الجديد ملن 
تعاقد مع مدرب آخر غري الذي أرشف 
عىل فريقه املوسم املايض أو تشكيلتها 

الجديدة عرب التعاقدات املحلية.
ويدخل االتحاد باستقرار فني بقيادة 
املدرب هشام املاحوزي أمام البسيتني 

الذي تعاقد مع املدرب أحمد سوار.
ويف املباراة الثانية يرشف عىل البحرين 
املدرب الرصيب دراجان العائد مجددا 
بع��د إقالت��ه املوس��م امل��ايض أم��ام 
التضام��ن الذي ي��رشف عليه املدرب 
سيد حسن شرب. ويرشف عىل تدريب 
األهيل املدرب عيىس السعدون الذي 
انضم لأله��يل عىل رأس اإلدارة الفنية 
ب��دءا من هذا املوس��م أم��ام مدينة 
عي��ىس ال��ذي يواصل الظه��ور تحت 

قيادة املدرب جاسم محمد.
ويرشف عىل تدريب سرتة املدرب عيل 

منصور، وقاليل املدرب صالح حبيب.

نظام مستحدث

وكان االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
قد اس��تحدث نظام��ا مغاي��را للدور 

املؤهل ملس��ابقة كأس امللك، إذ يقام 
ه��ذا املوس��م بعد توزي��ع الفرق إىل 
مجموعت��ني ضمت األوىل 5 فرق هي 
االتحاد والبسيتني والبحرين والتضامن 
واالتف��اق، والثانية ضمت 4 فرق هي 

األهيل ومدينة عيىس وسرتة وقاليل.

طريقة التأهل

وبحس��ب لوائح ال��دور املؤهل، فإن 
أول 3 ف��رق يف الرتتي��ب العام لفرق 
كل مجموع��ة يتأهلون إىل دور ال� 16 
لكأس امللك؛ لينضموا بذلك إىل الفرق 
العرشة املوج��ودة يف دوري نارص بن 
حم��د املمت��از، والف��رق العرشة هي 
املح��رق، النجم��ة، املنام��ة، املالكية، 
الشباب، الحد، الرفاع، الرفاع الرشقي، 

البديع والحالة.

ضم��ن فريق مركز ش��باب الس��نابس 
الوصول إىل كأس املراكز الش��بابية بعد 
ف��وزه الكبري واملس��تحق عىل حس��اب 
فريق مركز شباب القرية ب� 10 أهداف 
مقابل 4، يف اللقاء الذي جمعهام مساء 
أمس األول عىل اس��تاد اتح��اد الريف، 
الس��ابعة  الجول��ة  ضم��ن منافس��ات 
للمجموع��ة الثاني��ة ل��دوري املراك��ز 
الش��بابية الثاين لكرة الق��دم )دورينا(، 
وال��ذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة. ووصل رصي��د فريق مركز 
ش��باب السنابس بعد هذا الفوز إىل 12 
نقطة، في��ام أنهى فريق مركز ش��باب 
القرية مبارياته برصي��د 3 نقاط فقط. 
أدار اللقاء الحكم أحمد سيف، وعاونه 

محمود الديري وعبدالرزاق األحمد.

سلماباد يقصي الهملة
أقيم��ت  الت��ي  الثاني��ة  املب��اراة  ويف 
أمس عىل اس��تاد اتح��اد الريف ضمن 
منافسات الجولة الس��ابعة للمجموعة 

الثانية، متكن فريق مركز شباب سلامباد 
من إقص��اء فريق مركز ش��باب الهملة 
بعد فوزه املس��تحق عليه بهدفني دون 

مقابل.
وكان س��لامباد قد ضمن التأهل مسبقا 
للدور الث��اين من الدوري ومنافس��ات 

ال��كأس، إال أن الهمل��ة كان بحاجة إىل 
الفوز للتأهل إىل الكأس، لكن شيئا من 
ذلك ليحدث، بعدما تألق العبو سلامباد 
وقادوا فريقهم إىل فوز سادس أوصلهم 
للنقطة )18(، فيام تجمد رصيد الهملة 

عند النقطة 10 وودع الدوري مبكرا.

مباراتا اليوم
يلتقي فريقا عايل وجدحفص يف الس��اعة 
الخامس��ة والنصف من عرص اليوم عىل 
س��تاد ن��ادي اتح��اد الري��ف يف الجولة 
مباري��ات  ضم��ن  واألخ��رية  الس��ابعة 
املجموعة الثالثة، ويدخل عايل برصيد 7 
نقاط وله مباراة مؤجلة مع مركز ش��باب 
القادس��ية، ولن يتمكن عايل من التأهل 
إىل الدور ربع النهايئ؛ ألن يف حال فوزه يف 
مباراة جدحفص والقادسية وخسارة سار 
من املعامري سيتساوى مع سار يف النقاط 
وألن فارق املواجهات يصب ملصلحة سار 
س��يودع عايل املنافس��ات لكن مبقدوره 
التأه��ل للكأس. بين��ام ميتلك جدحفص 
3 نق��اط وفقد األم��ل يف التأهل للكأس، 
ويف املباراة الثاني��ة يلتقي فريقا املعامري 
وسار، األول لديه 8 نقاط يف املركز الرابع، 
فيام ميتلك س��ار 13 نقطة يف املركز الثاين 
ويتنافس م��ع مدينة حم��د للتأهل إىل 

الدور الثاين من مسابقة الدوري.

4 مباريات في انطالق الدور المؤهل لكأس الملك

السنابس يكتسح القريّة ويصل لكأس “الشبابية”

أحمد مهدي

فوز كبير للسنابس على القريّة

األولمبية تنظم المنتدى 
الرياضي بـ 3 محاور

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية البحرينية: وضعت اللجنة 
األوملبية البحرينية اللمسات األخرية عىل برامج املنتدى 

الريايض الذي ستقيمه يومي 9 و10 سبتمرب املقبل بقاعة 
املؤمترات بفندق كروان بالزا، ويشتمل عىل 3 محاور 

رئيسة تتحدث عن محو األمية البدنية ومكافحة املنشطات 
واالحرتاف الريايض.

واطلعت اللجنة التحضريية لهذا املنتدى يف اجتامعها يوم 
أمس األول برئاسة املدير التنفيذي للشؤون الرياضية 

عبدالجليل أسد عىل الجوانب التنظيمية من خالل التقارير 
التي قدمها أعضاء اللجنة كل يف مجال اختصاصه.

وأفاد عضو اللجنة التحضريية مدير األكادميية األوملبية 
نبيل طه بأن 29 متطوعا جامعيا يرتأسهم محمود الشيخ 

سيكونون جاهزين للمشاركة يف إدارة الجوانب التنظيمية 
لهذا املنتدى، مؤكدا أن األكادميية األوملبية انتهت من 

كل اإلجراءات املتعلقة مبحور محو األمية البدنية والذي 
سيحارض فيه محارضون عاملني متخصصون يف هذا املجال 

يتقدمهم الكندي ريتشارد ويي واألسرتايل دين داديل 
والكندي اآلخر توم جونز.

وفيام يتعلق باملحور الثاين الخاص مبكافحة املنشطات 
يف املجال الريايض فقد أشار مدير املركز الوطني للطب 

الريايض خالد الشيخ إىل أن املحارضات التي سيتحدث فيها 
محمد الدورسي من دولة الكويت الشقيقة ستوزع عىل 

يومي التاسع والعارش من سبتمرب بحضور ضيفتي املنتدى 
نادية الشاميل وهيفاء البطي من دولة الكويت الشقيقة، 

مؤكدا األهمية القصوى ملحتوى هذا املحور الذي يركز عىل 
مبادئ املنافسة امليدانية الرشيفة.

أما املحور الثالث يف هذا املنتدى واملتعلق باالحرتاف 
الريايض فسوف يتم تحديد محتواه ومتحدثوه من خالل 
اجتامع اللجنة التحضريية الذي سيعقد اليوم مبقر اللجنة 

األوملبية البحرينية.

جانب من اجتماع اللجنة التحضرية للمنتدى الرياضي

صادق علي



يواصل منتخبن��ا الوطني األول لكرة 
الي��د تحضريات��ه للمب��اراة النهائية 
ل��دورة األلع��اب اآلس��يوية الثامنة 
ع��رة واملقام��ة مبدينت��ي جاكرت��ا 
وباملبانغ، والت��ي من املقرر أن تقام 
غدا الجمعة يف الس��اعة الثانية ظهرًا 
بالتوقيت املحيل للمملكة )السادسة 
مس��اًء بتوقيت اندونيس��يا(، حيث 
خاض الالعبون حصة تدريبية تحت 
آرون  االيس��لندي  امل��درب  قي��ادة 
الوطني  ومس��اعده  كريستيانسنس 
ع��يل العن��زور، بع��د الراح��ة التي 
تحص��ل عليه��ا الالعبون ي��وم أمس 
األول واالكتف��اء بتدريب خفيف يف 

صالة التقوية البدنية.
ويس��تعد منتخبن��ا لخ��وض النهايئ 
أمام قطر؛ بحًث��ا عن تحقيق اإلنجاز 
ب��أول ذهبية  بالتتوي��ج  التاريخ��ي 
للمملك��ة يف لعبة جامعي��ة عموما، 
وأول ميدالي��ة ذهبي��ة لك��رة الي��د 
خصوص��ا؛ إذ إن املعنوي��ات تعت��ر 
عالي��ة من جانب أعضاء املنتخب يف 
مواصلة العروض القوية واملنافس��ة 
عىل امليدالية الذهبية التي س��تكون 
خ��ري خت��ام لل��دورة م��ن األلعاب 

اآلسيوية.
وشارك جميع الالعبني يف التدريبات 
أمس، بعد جهوزية جاسم السالطنة 
الذي غ��اب ع��ن جمي��ع مباريات 
الدورة باس��تثناء املباراة األخرية أمام 
اليابان يف الدور نصف النهايئ والتي 
كان فيها الالعب عىل مقاعد البدالء، 
وتش��كل عودة السالطنة قوة لرجال 
األحمر يف املباراة النهائية؛ ملا ميتلكه 
الس��الطنة من خرة وق��وة كبرية يف 
الش��ق الدفاعي الذي من ش��أنه أن 
وللحارس  للمنتخب  املساعدة  يقدم 

العمالق محمد عبدالحسني.
الجوانب  التدريبات ع��ىل  ورك��زت 
التكتيكي��ة والفني��ة التي س��يعتمد 
عليه��ا الجه��از الفن��ي لألحم��ر يف 
املب��اراة النهائية، إذ انص��ب الرتكيز 
عىل نقاط القوة والضعف مع تقديم 
التعليامت الخاصة لالعبني من أجل 
تهيئتهم للمنافس��ة وطبيعة املباراة 

النهائية.
وم��ن املنتظ��ر أن يختت��م املنتخب 
تدريباته اليوم الخميس بآخر حصة 
تدريبية لألحمر يف جاكرتا، إذ سيضع 
الجهاز الفني النقاط األخرية لالعبني 
بحًثا عن الوص��ول إىل أكر جهوزية 
لخوض املباراة، بالرتكيز عىل الجوانب 
الدفاعي��ة والهجومية ووضع الحلول 

الالزمة لطريقة لعب املنافس.
وس��بق ملنتخبنا أن حق��ق امليدالية 

الرونزية يف دورة األلعاب اآلس��يوية 
الس��ابقة الت��ي أقيم��ت يف مدين��ة 
آنش��ون الكورية الجنوبي��ة، وكانت 
أول ميدالي��ة ملنتخ��ب جامع��ي يف 
دورات األلعاب اآلس��يوية، ويبحث 
أحم��ر اليد هذه املرة ع��ن التتويج 
بامليدالي��ة الذهبي��ة بع��د وصول��ه 
إىل النه��ايئ للم��رة األوىل يف تاري��خ 

املنتخب.

شيخو يقيم مأدبة غداء 
للبعثة البحرينية

أق��ام س��فري البحري��ن بإندونيس��يا 
الصديقة محمد غسان شيخو مأدبة 
غداء عىل رشف األم��ني العام للجنة 
األوملبية عبدالرحمن عسكر وأعضاء 
األوملبي��ة  اللجن��ة  إدارة  مجل��س 
املوجود  واإلعالمي  اإلداري  والوف��د 
يف العاصم��ة جاكرتا، مبقر الس��فارة 
احتفاء بالبعثة البحرينية املش��اركة 
ب��دورة األلع��اب اآلس��يوية الثامنة 
ع��رة الت��ي تس��تضيفها مدينت��ي 
جاكرت��ا وباملبان��غ حتى 2 س��بتمر 

املقبل.
ورح��ب الس��فري بوف��د البحري��ن، 
مش��يدا بالجه��ود الت��ي يق��وم بها 
جميع األعضاء منوها بالدور الفاعل 
البحرينية  األوملبي��ة  للجنة  واملتميز 
برئاس��ة ممثل جاللة امللك لألعامل 
رئيس  الش��باب  وش��ؤون  الخريي��ة 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف االرتق��اء بالحركة الرياضية، معربا 
عن س��عادته الكبرية بحصاد اململكة 
دورة  يف  امللون��ة  امليدالي��ات  م��ن 
األلعاب اآلس��يوية، متطلعا لتحقيق 
غلة أكر مع نهاي��ة الدورة لتحقيق 

إنجاز تاريخي جديد للبحرين.
وأك��د الس��فري أن س��فارة اململك��ة 
بإندونيس��يا لن تألو جهدا يف سبيل 
تقديم كل أش��كال الدعم واملساندة 

لبعث��ة اململكة مبا يس��هم يف نجاح 
كل  وتأم��ني  البحريني��ة  املش��اركة 
الالزم��ة  االحتياج��ات واملتطلب��ات 
وتس��خري جمي��ع طاق��م الس��فارة 
لدعم الوف��د البحرين��ي، مؤكدا أن 
ما قامت به الس��فارة واجب وطني 
يأيت تجسيدا لتوجيهات جاللة امللك 
وس��مو رئيس ال��وزراء وس��مو ويل 
العهد األمني ووزير الخارجية الشيخ 
خال��د بن أحم��د آل خليفة بأهمية 
دعم ورعاية املواطنني البحرينيني يف 

الخارج.
م��ن جانبه، عر األم��ني العام للجنة 
األوملبية باألصالة عن نفس��ه ونيابة 
ع��ن كل أعضاء مجل��س اإلدارة عن 
شكره وتقديره لسفارة اململكة عىل 
كل ما قامت به من دور وجهد كبري 
كان ل��ه أبلغ األثر يف نفوس الجميع، 
مش��يدا االهتامم املتواصل والحضور 
الدائم للس��فري وكل طاقم الس��فارة 
به��دف خدم��ة البعث��ة البحرينية، 
ش��اكرا ومقدرا له الدع��وة الكرمية 

وإقامة مأدبة الغداء.
وبعد نهاية املأدبة، تجول السفري مع 
وفد اللجنة األوملبية يف مقر السفارة 
الذي ش��يد حديثا، وأطلع الوفد عىل 
جميع مرافق املقر، ويف نهاية اللقاء 
س��لم األم��ني العام والش��يخة حياة 

بن��ت عبدالعزيز آل خليفة الس��فري 
هدية تذكارية من اللجنة األوملبية.

فرسان البحرين                
يخوضون نهائيات فردي       
قفز الحواجز اليوم

يخوض فرسان البحرين اليوم الدور 
النهايئ ملسابقة فردي قفز الحواجز، 
بعد تأهل الفارسان الشيخ حسن بن 
راشد آل خليفة وسيدعدنان العلوي 
إىل الدور النهايئ من املس��ابقة التي 
تنطل��ق اليوم بإقام��ة جولتني األوىل 
يف الفرتة الصباحية وتضم 40 فارًس��ا 
والثاني��ة يف الف��رتة املس��ائية وتضم 

أفضل 25 فارًسا.
ويس��عى الفارسان إىل تحقيق أفضل 
نتيجة يف الجول��ة األوىل التي تؤهله 
لخ��وض الجول��ة الثاني��ة واألخ��رية 
للمنافس��ة ع��ىل إح��دى امليداليات 
امللونة بنهاية منافس��ات الفروس��ية 
يف دورة األلع��اب اآلس��يوية الحالية 
املقام��ة مبدينتي جاكرت��ا وباملبانغ، 
إذ ميتل��كان حظوظا وافرة يف التأهل 
إىل املرحلة النهائية من املنافس��ات 
ومواصل��ة األداء القوي الذي ظهروا 
به يف املنافس��ات رغم الظروف التي 

الحقت املنتخب منذ اليوم األول.
ويتوقع أن تكون املنافسة يف مسابقة 

الفردي مختلفة عن التي كانت عليه 
يف مسابقة الفرق، خصوًصا أن األرقام 
الحالي��ة املس��جلة ل��كل العب بعد 
مرحلة الفرق قابلة للتغري والتبديل، 
األمر الذي ي��رتك الباب مفتوًحا أمام 
جميع الفرس��ان للمنافس��ة رغبة يف 
التأهل للمرحلة الثانية أواًل، ومن ثم 
التفكري يف املرحلة الثانية الحاس��مة 

للميداليات الثالث امللونة.
وكان ف��ارس منتخبن��ا س��يدعدنان 
العل��وي ق��د أك��د أن حظوظه مع 
زميله الشيخ حسن بن راشد متوازية 
مع بقية املنافس��ني ع��ىل الرغم من 
صعوبة املنافس��ات التي يوجد فيها 
أبط��ال عاملي��ون وأوملبي��ون، وقال 
“حظوظنا صعبة يف مسابقة الفردي 
لكنه��ا ليس��ت مس��تحيلة، فنح��ن 
عازمون عىل املنافس��ة بصورة قوية 
وتقديم كل ما منلك يف هذه املسابقة 
األخرية ضمن املنافس��ات، والجميع 
يعلم صعوبة لعبة الفروس��ية وقفز 

الحواجز عن باقي األلعاب”.
وحصل الفارسان عىل راحة أمس بعد 
انتهاء منافسات الفرق، اسرتجع من 
خالله��ا الفارس��ان قدرتهام وقوتهام 
قبل الدخول يف منافس��ات الفردي، 
إذ خضع��ت الجي��اد ي��وم أمس إىل 
الفردي،  ملس��ابقة  البيطري  الفحص 
وهو اإلج��راء الروتيني قبل يوم من 
انطالق أي من مسابقات الفروسية؛ 
وذل��ك للتأك��د م��ن س��المة الجياد 
الخاص��ة  لالش��رتاطات  ومطابقته��ا 

للمنافسات.
ويعت��ر فرس��ان اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية ودورة اإلمارات العربية 
املتح��دة إضافة إىل الكويت واليابان 
من بني أقوى الفرس��ان عىل مستوى 
القارة، م��ع امتالكهم لجي��اد قوية، 
إال أن فرس��ان البحري��ن مبقدورهم 
تعويض س��وء الحظ ال��ذي الزمه يف 
منافس��ات الف��رق واملنافس��ة عىل 

إحدى امليداليات امللونة يف آخر أيام 
منافسات الفروسية.

منتخب الترايثلون يصل 
بالمبانغ ويبدأ االستعدادات

الرتايثلون اس��تعداداته  بدأ منتخ��ب 
لخوض منافس��ات الذكور الس��يدات 
الت��ي تنطلق غًدا الجمع��ة يف القرية 
الرياضي��ة مبدين��ة باملبان��غ، حي��ث 
خاض الالعب عم��ر عبدالله والالعبة 
سمرية البيطار أول الحصص التدريبية 
الرسمية أمس اس��تعداًدا للمنافسات 
بقي��ادة املدرب غانم ب��دوي، وتعرف 
عمر وس��مرية عىل مس��ار املنافسات 
بالدراجة الهوائية والس��باحة يف البحر 
إضاف��ة إىل مس��ار الج��ري املعتم��د 

للمنافسات.
وتنطل��ق منافس��ات الس��يدات غدا 
مبش��اركة س��مرية البيطار، إذ يشارك 
يف املنافس��ات مجموعة من الالعبات 
أصحاب السجل القوي من دول رشق 
آس��يا بالتحدي��د، وتقترص املش��اركة 
العربية عىل ممثل��ة اململكة القنطار 
إضاف��ة إىل العبتني م��ن الكويت التي 
ع��ادت للمنافس��ات بعد رف��ع قرار 

اإليقاف عنها.
وس��تحاول البيط��ار يف تحقيق أفضل 
زمن خالل املنافس��ات الت��ي وصفتها 
بالصعبة، إذ قالت “املش��اركة يف دورة 
تاريخي  اآلس��يوية ح��دث  األلع��اب 
بالنس��بة ألي ريايض، وهذه مشاركتي 
الثاني��ة يف ال��دورة بعد أن ش��اركت 
س��ابًقا ضمن منتخب الس��باحة، لكن 
هذه املرة أش��ارك يف لعبة الرتايثلون، 
وسأسعى جاهدة لتحقيق أفضل رقم 
بنهاية املنافسات التي ستكون صعبة 
للغاية يف ظل مشاركة العبات عامليات 
وسبق لهن التتويج مبختلف األلقاب”.
وأضاف��ت البيط��ار “تدربنا أمس عىل 
مس��ار املنافس��ات، وتعرفنا عن قرب 
ع��ىل األج��واء الت��ي س��يكون عليها 
الس��باق، وه��ذا إيجايب قب��ل انطالق 
املنافس��ات، وآمل أن أوفق يف تقديم 
صورة إيجابية يف مشاركتي األوىل بهذه 
الرياضة”. أما منافسات الرجال والتي 
يشارك فيها العبنا الشاب عمر عبدالله 
فمن املقرر أن تكون الس��بت يف آخر 
مبدينة  البحريني��ة  املنافس��ات  أي��ام 
مباملبانغ، حيث خاض الالعب معسكرا 
تدريبي��ا قص��ريا يف ماليزيا اس��تعدادا 
للمنافسات تحت إرشاف املدرب غانم 
بدوي، الذي هدف إىل تجهيز الالعب 
ورف��ع مس��توى اس��تعداده يف ظ��ل 
املش��اركة القوي��ة والكبرية من جانب 
املنتخبات املنافس��ة التي تشارك بأكرث 

من العب يف السباق.
وس��يكون عم��ر البحرين��ي الوحي��د 
الذي يش��ارك يف املس��ابقة، وسيحاول 
أن يج��اري ق��وة الالعبني املش��اركني 

وخرتهم يف مثل هذه املنافسات.
وكان املنتخ��ب قد وصل مس��اء أمس 
األول إىل مدين��ة باملبان��غ، حيث كان 
يف اس��تقبالهم نائب مدير البعثة عيل 
ياسني يف مطار باملبانغ، الذي عمل كل 
التجهيزات الالزمة آلخر الوفود وصواًل 
إىل إندونيس��يا، كام أسكنهم يف القرية 
الرياضي��ة باملدين��ة ورشح كل األمور 

املتعلقة باملشاركة.

“األسياد” لنهائي  تحضيراته  يواصل  اليد  أحمر 
ي����خ����وض ال�����ي�����وم ت����دري����ب����ه األخ����ي����ر

إندونيسيا            حسن علي              عيسى عباس                  )تصوير: علي الحلواجي(

السفير مع وفد اللجنة األولمبية البحرينيةعسكر وحياة بنت عبدالعزيز يسلمان السفير درع اللجنة األولمبية

الفارس عدنان العلوي

علي ياسين يتوسط وفد الترايثلون
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تربعت العداءة “أديدونغ” عىل عرش 
القارة اآلس��يوية يف س��باقات الرسعات 
بعدما توجت باملرك��ز األول وامليدالية 
الذهبية لسباق 200 مرت عدوا للسيدات 
وذلك بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة 
عرشة، والتي تحتضنه��ا مدينتا جاكرتا 
وباملبانغ بإندونيس��يا حتى 2 سبتمرب، 
عندم��ا تألق��ت “أديدون��غ” بص��ورة 
الفتة يف الس��باق بخامس أيام مسابقة 
أم األلعاب لتكس��ب الذهبي��ة الثانية 
بعدما فازت من قبل بس��باق 100 مرت 
للس��يدات لتصبح أرسة أمرأة بالنسخة 

الحالية من دورة األلعاب اآلسيوية.
كام فاز العداء يعقوب س��امل بامليدالية 
الربونزي��ة يف نه��ايئ س��باق 200 م��رت 
للرجال. وارتفع رصيد مملكة البحرين 
إىل 18 ميدالي��ة ملون��ة يف الدورة من 
و6  فضي��ات  و3  ذهبي��ات   9 بينه��ا 
برونزي��ات لتع��ادل البحرين حصادها 
املاضي��ة  النس��خة  يف  الذه��ب  م��ن 
بإنش��يون 2014 )9 ذهبيات(، وتكون 
عىل موعد م��ع تحقيق إنج��از جديد 
بتخطي العدد الس��ابق من امليداليات 
الذهبي��ة يف خت��ام منافس��ات ألعاب 
القوى اليوم ومع تبقي منافسات لعبة 

السامبو التي ستنطلق غدا الجمعة.

 أديدونغ بطلة 
سباق 200 متر للسيدات

توجت العداءة أديدون��غ بلقب نهايئ 
س��باق 200 مرت للسيدات بعدما أنهت 
مس��افة الس��باق بزم��ن 22:96 ثانية 
لتثبت جدارته��ا يف الرسعات وتضيف 
إىل رصيده��ا الش��خيص ذهبي��ة ثانية 
بعدما توجت من جانب بس��باق 100 
مرت للس��يدات، وتنصب نفس��ها ارسع 
أمرأة يف آسيا. وجاءت العداءة الهندية 
“ديويت جاند” يف املركز الثاين لتكس��ب 
امليدالي��ة الفضية بزم��ن 23:20 ثانية، 
فيام احتل��ت الصيني��ة “يونكيل وي” 
املركز الثالث ونالت امليدالية الربونزية 

بزمن 23:27 ثانية.

 يعقوب سالم يحصد 
برونزية 200 متر للرجال

أحرز العداء يعقوب سامل املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية يف س��باق 200 مرت 
للرجال بعدما قطع مس��افة الس��باق 
بزم��ن 20:55 ثانية، فيام ف��از باملركز 
األول وامليدالية الذهبية العداء الياباين 
“يويك كويك” الذي أنهى الس��باق بزمن 
20:23 ثانية، فيام ظفر العداء الكوري 
“جونه��ان يانج” املركز الثاين وامليدالية 
الفضي��ة منهيا مس��افة الس��باق بزمن 
20:23 ثانية، متساويا مع األول، بيد أن 
الياباين تفوق عليه بأجزاء من جس��مه 

يف خط النهاية.

 ميخو وأيوب 
إلى نهائي 1500 متر للرجال

تأهل العداء الصدي��ق ميخو إىل نهايئ 
س��باق 1500 مرت للرجال بعدما حقق 

الرقم التأهي��يل يف الدور نصف النهايئ 
بزم��ن 3:50:75 دقيق��ة، ك��ام تأه��ل 
العداء محمد اي��وب إىل النهايئ بعدما 
حقق املرك��ز األول يف مجموعته بزمن 

3:46:40 دقيقة.

فريق التتابع 4x400 للرجال 
إلى النهائي

التتاب��ع 4x400 للرجال  تأهل فري��ق 
إىل النه��ايئ بعدما حق��ق املركز الثالث 
يف الدور نص��ف النهايئ بزمن 3:06:29 
دقيق��ة، فيام ج��اء املنتخ��ب القطري 
باملرك��ز األول بزم��ن 3:06:08 دقيقة، 
فيام جاء املنتخب الياباين باملركز الثاين 

بزمن 3:06:11 دقيقة.

 4x100 فريق التتابع 
للسيدات إلى النهائي

 4x100 تأهل منتخب التتابع للسيدات
إىل النه��ايئ بعدم��ا أحرز املرك��ز الثاين 
يف ال��دور نصف النه��ايئ يزمن 43:86 
ثانية، وجاء املنتخب الصيني أوال بزمن 
43:66 ثاني��ة، ومنخب تايبيه يف املركز 

الثالث بزمن 45:17 ثانية.

الدوسري: خططنا لآلسياد مبكرا 
والحصاد ثمرة لدعم خالد بن حمد

االتح��اد  إدارة  مجل��س  عض��و  أك��د 
البحريني أللعاب القوى خالد الدورسي 
أن م��ا حقق��ه أبطال وبط��ات ألعاب 
القوى حت��ى يوم أمس يؤكد التخطيط 
اإلداري السليم والنهج الذي يسري عليه 
االتحاد البحريني أللعاب القوى برئاسة 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 

للشباب والرياضة.

وأض��اف ال��دورسي أن دورة األلعاب 
اآلسيوية كانت تتصدر أجندة االتحاد، 
وه��ي واح��دة م��ن أهم املش��اركات 
الخارجية التي خطط لها االتحاد مسبقا، 
وكانت التحضريات للحدث مبكرة وقد 
وف��ر االتحاد لكافة العدائني والعداءت 
اإلمكانات  تدريبية وكافة  معس��كرات 
األخرى؛ بهدف تحقي��ق إنجاز مرشف 
يف��وق ما تحق��ق يف النس��خة املاضية 
التي اقيم��ت بإنش��يون 2014، والتي 
خط��ف فيها منتخب ألع��اب القوى 9 
ميداليات ذهبية، مشريا إىل أن املنافسة 
لن تكون سهلة عىل اإلطاق مع الصني 

التي تعترب منافسا قوية ملنتخبنا.
وأك��د الدورسي بأن م��ا حصده عداؤو 
البحرين لغاية اآلن يتامىش مع الخطة 
التي وضعها االتحاد، متمنيا أن تتمكن 
العداءة أولكيمي التع��ايف من اإلصابة 
واملش��اركة يف نه��ايئ س��باق التتاب��ع 
لكونه��ا صاحب��ة  للس��يدات 4x400؛ 
إمكانات جيدة وبها س��يصبح الفريق 
أقوى. وأض��اف ال��دورسي أن االتحاد 
البحريني أللعاب الق��وى يحرص دامئا 
ع��ىل التمثيل املرشف مبختلف املحافل 
الخارجي��ة، وأن ما تحقق ويتحقق من 
إنجازات هو مثرة لدعم س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة، معربا عن 
أمله يف أن تتكلل املشاركة بحصاد أكرب 
من امليداليات الذهبية يف عام الذهب 

فقط.

ذياب في المركز 13 بسباق 
الدراجات الهوائية داخل الصاالت

يف أول مش��اركة خارجية له يف س��باق 
الدراج��ات الهوائي��ة داخ��ل الصاالت 
ملس��افة 4 كيلومرتات )16 لفة( بدورة 

األلعاب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة جاء 
الاع��ب يحيى خليفة ذي��اب يف املركز 
الثالث عرش يف الرتتيب العام للس��باق 
وبرسع��ة  دقيق��ة   5:03:289 بزم��ن 
47.479 كيلوم��رت يف الس��اعة، حي��ث 
خاض ذياب أول س��باق له مع الاعب 
التايلن��دي “يوتانو مان��و” الذي تفوق 
عليه بعدما قطع مسافة السباق بزمن 
 52.401 وبرسع��ة  دقيق��ة   4:34.805

كيلومرت يف الساعة.
وش��ارك يف الس��باق 14 دراج��ا، حيث 
ينطلق كل متسابق يف مضامر بيضاوي 
الش��كل كا يف اتج��اه معاك��س لآلخر 
ويفوز من يتخطى مرحلة السباق بأقل 

توقيت وبرسعة أكرب.
ويواص��ل الاعب يحي��ى خليفة ذياب 
اليوم الخميس مشاركته عندما يخوص 
س��باق املضامر داخل الصاالت ملسافة 
90 كيلوم��رتا تقريب��ا ع��ىل أن تقام 4 
سباقات ويفوز من يحقق أقل توقيت 

يف املراحل األربع من السباق.
وعرب الاعب يحي��ى خليفة ذياب عن 
رضاه من املستوى والزمن الذي حققه 
يف س��باق أم��س، مضيف��ا ب��أن جميع 
املش��اركني هم أبط��ال محرتف��ون أن 
م��ا قدمه م��ن أداء يعترب جيدا قياس��ا 
بالتوقيت الذي أحرزه، مؤكدا استفادته 
م��ن املش��اركة يف الح��دث اآلس��يوي 

الكتساب الخربة والتعلم من األخطاء.
وأضاف “لقد ب��دأت بصورة رسيعة يف 
الس��باق، وكان من املف��رتض أن أوزع 
الق��وة عىل امت��داد مراحل الس��باق، 
ولكنن��ي حقق��ت نتيج��ة جي��دة، ومل 
أرغ��ب يف إجه��اد نفيس بص��ورة أكرب؛ 
ألنني متخصص يف الس��باق الثاين الذي 
س��أخوضه الي��وم وأمتنى ب��أن أحقق 

نتيجة أفضل ..”.
وذك��ر ذياب أن البحرين س��جلت أول 
مشاركة لها يف هذا النوع من السباقات 
داخ��ل الصاالت، حيث إن املش��اركات 
الخارجية كانت تقترص عىل س��باقات 
املض��امر والطريق يف الخارج، وأن تلك 
املشاركة مكسب كبري؛ ألنها ستسهم يف 
بروز العديد من الدراجني يف هذا النوع 
من الس��باقات خصوصا وأن س��باقات 
الصاالت بدأت تكتيس أهمية وش��هرة 
وشعبية كبرية يف القارة اآلسيوية، وهي 
سباقات ممتعة وفيها تحد كبري إلثبات 

الذات وإظهار اإلمكانات.
واعترب فرصة املش��اركة يف السباق أمر 
إيج��ايب، وه��و يعترب مبش��اركته األوىل 
آس��يويا يف مش��واره الري��ايض متطلعا 
ألن يوف��ق يف ترشيف اس��م البحرين 
خصوصا يف ظل تنامي ش��عبية رياضة 

الدراجات يف اململكة.

أولكيمي تتعافى من اآلالم 
ومشاركتها واردة اليوم

أكد املدير التنفيذي لاتحاد البحريني 
الق��وى يوس��ف أحم��د أن  أللع��اب 
مش��اركة العداءة أولكيمي يف س��باق 
التتابع للسيدات 4x400 اليوم مرهون 
بتعافيه��ا م��ن اإلصابة الت��ي تعرضت 
لها خال نهايئ س��باق التتابع املختلط 
4x400 عندما س��قطت أثناء تس��ليم 

العصا وأصيبت يف الكتف.
وأض��اف أحم��د أن التقري��ر الطبي مل 
يظهر إصابتها بأي ك��رس أو خلع وإمنا 
كدمة، مش��ريا إىل أنها كانت تعاين آالما 
ش��ديدة يف اليوم األول، لكنها تحسنت 
بنس��بة أكرب يوم أم��س األربعاء، ومن 
املؤم��ل أن تتعاىف بنس��بة أك��رب اليوم 

الخميس، موضحا بأنها مازالت تتعالج 
من اإلصاب��ة والجهاز الفن��ي واإلداري 
وطبي��ب البعثة الدكتور فرانشيس��كو 
تشامبان يتابع حالتها الصحية عن كثب، 
ويف ح��ال كانت قادرة عىل املش��اركة، 
فإنها س��تخوض السباق خصوصا، وأنها 
متلك رغبة يف املش��اركة واملساهمة يف 
تحقيق ميدالية أخ��رى بعدما حققت 
ذهبية سباق 400 مرت حواجز للسيدات 

وذهبية التتابع املختلط.

جاكرتا تحييكم

- يراف��ق العب منتخبنا للرتايثلون عمر 
عبدالل��ه وال��ده يف إندونيس��يا، وذلك 
حرصا منه عىل تش��جيع ابنه والوقوف 
التاريخي��ة بدورة  خلفه يف مش��اركته 
األلعاب اآلس��يوية، حيث كان متواجدا 
كذل��ك مع ابنه يف املعس��كر التدريبي 

الذي أقيم مباليزيا.
- يواصل حاكم جنوب سموطرة الكس 
نور الدي��ن زياراته التفقدية وامليدانية 
إىل القري��ة الرياضية مبدين��ة باملبانغ، 
حي��ث تواجد ظهر يوم أمس يف القرية 
وزاد عدي��د األلع��اب ووقف عىل آخر 
املس��تجدات قب��ل أن يتن��اول وجب��ة 
الغ��ذاء يف مطعم القري��ة مع البعثات 

املشاركة.
- اختفل��ت الحرك��ة بص��ورة كبرية يف 
املدين��ة الرياضي��ة بجاكرت��ا وباملبانغ 
بع��د أن غ��ادرت مجموع��ة كبرية من 
البعثات املشاركة النتهاء مشاركاتها يف 
هذه ال��دورة، وذلك مع وصول الدورة 
إىل أيامها األخرية بق��رب انتهاء جميع 

املنافسات.
- خصص��ت اللجن��ة املنظم��ة مبدينة 
باملبانغ خيمة ملامرس��ة بعض األلعاب 
التي ت��م وضعه��ا يف الخيم��ة، حيث 
يح��رص املتواج��دون يف القري��ة عىل 
زيارة هذه الخيم��ة يف أوقات فراغهم 
لاس��تمتاع واالبتع��اد ع��ن ضغوطات 
املنافسات الرس��مية، كام تقيم اللجنة 
عدي��د الحف��ات يف املس��ارح التي تم 

إنشاؤها يف القرية.
- يتابع نائب مدير البعثة عيل ياس��ني 
نتائج منافس��ات ألعاب القوى املقامة 
بجاكرت��ا بصورة دقيق��ة ومبارشة رغم 
تواجده يف باملبان��غ؛ وذلك كونه مدير 
اتحاد غرب آسيا أللعاب القوى، إضافة 

إىل حبه وتعلقه بهذه اللعبة.

أديدونغ تكسب ذهبية 200 متر وتتزعم سباقات السرعات
ال����ي����وم خ����ت����ام م���ن���اف���س���ات أل����ع����اب ال���ق���وى

آس��يوية ع��داءة  كأس��رع  نفس��ها  نصب��ت  البطل��ة 

البحري��ن ترف��ع رصيدها إل��ى 9 ذهبي��ات لتعادل حص��اد 2014
إندونيسيا            حسن علي           عيسى عباس           تصوير: علي الحلواجي

من التتويج

خالد الدوسري
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رياضة

)وكاالت(: أهم يشء ميكن استنتاجه، 
من خس��ارة مانشسرت يونايتد )3-0(، 
عىل أرضه أم��ام توتنهام هوتس��بري، 
يف ال��دوري اإلنجليزي املمتاز، االثنني 
امل��ايض، هو مدى التعام��ل مع األمر 

بشكل طبيعي، وكأنه ليس مفاجأة.
وعاىن يونايتد من هزائم س��ابقة بكل 
تأكيد يف أولد ترافورد، لكن يف املعتاد 
كان املنافس يحتاج إىل اللعب بشكل 
مذهل، حتى يحق��ق ذلك، لكن هذا 
مل يح��دث. وع��ىل مدار 5 س��نوات، 
ومنذ اعتزال أليكس فريجسون، أصبح 
يونايتد بش��كل تدريج��ي، عىل األقل 
داخ��ل امللعب، فريقا آخ��ر، رغم أنه 
مل يك��ن من املتوقع أبدا حدوث ذلك 
األمر. كيف حدث ذلك؟ وكيف أخفق 
يونايتد، ع��ىل عكس الف��رق الكبرية 
األخ��رى، مث��ل برش��لونة ويوفنتوس 
وري��ال مدري��د وباي��رن ميون��خ، يف 
االس��تمرارية كمؤسسة  الحفاظ عىل 

عمالقة، خالل فرتة تغيري املدربني؟
وق��د جعل فريجس��ون الن��ادي كله 
يتعلق بثقافة االنتصارات، واألهم من 
ذل��ك أنه نجح يف تكوي��ن مجموعة، 
تؤم��ن بأس��لوبه يف اللعب��ة، ولديها 
الخ��رة وال��ذكاء إلدراك م��ا يحتاجه 
لتحقي��ق  االس��كتلندي،  امل��درب 

النجاح الباهر. وم��ع ابتعاد االهتامم 
بهم، رحل هؤالء األش��خاص بش��كل 
تدريجي، وبعد سنوات من النجاح، مل 
يعد وج��ود الثقافة الخاصة بيونايتد، 
واضحا، ووصل إىل أنه أصبح شيئا من 
امل��ايض. وعندما ج��اء ديفيد مويس، 
بالحرس  أط��اح  لفريجس��ون،  خلًف��ا 

القديم لجهاز املدرب االسكتلندي.
وجاء ت��رف مويس مفاجئ��ا، لكنه 
مل يتع��رض للكث��ري م��ن االنتقادات، 
يف ذل��ك الوق��ت. وكان مايكل أوين 
مهاجم ليفربول السابق، الذي قىض 3 
سنوات يف أولد ترافورد قرب اعتزاله، 
ضم��ن الذي��ن تابع��وا كي��ف يعمل 

الجهاز املساعد لفريجسون.

وردا ع��ىل س��ؤال بخص��وص ذلك يف 
2014، قال أوين “هناك مخاطرة دامئا 
يف التغيري، ومل يكن أم��ام يونايتد أي 
خيار س��وى النظر إىل املستقبل، عند 
رحيل الس��ري أليكس، لك��ن هل كان 

ينبغي أن يكون التغيري شامال؟”.
وأض��اف “ش��عرت باالنده��اش عند 
مطالبة ثاليث الجه��از الفني بالرحيل، 
وأثر ذلك بالتايل عىل النادي، بش��كل 

أكر من رحيل السري أليكس”.
لك��ن رغم ذل��ك، اس��تمرت عمليات 

التخلص من الحرس القديم.
وت��رك أيضا ب��ول مكجيني��س، مدير 
األكادميي��ة الس��ابق وم��درب فريق 

تحت 18 عاما، منصبه يف 2015.

ورح��ل واري��ن جوي��س، ال��ذي قاد 
الفريق الرديف يف يونايتد من 2008، 
ع��ن الن��ادي يف 2016. وكذلك رحل 
توين س��رتادويك، رئيس قطاع األداء، 
ع��ىل م��دار أكرث م��ن عق��د يف أولد 
تراف��ورد، وذه��ب للعم��ل يف ويلز، 
ليعم��ل م��ع رجل آخ��ر يحمل خرة 
كبرية، ويدرك متاما أسلوب فريجسون، 
وهو رايان جيجز. وكان جيجز، الذي 
عمل كمس��اعد للم��درب لويس فان 
ج��ال، ضمن مجموعة م��ن الالعبني، 
الذين تدربوا تحت قيادة فريجسون، 
وكان من املتوقع حصولهم عىل أدوار، 
يف الجه��از التدريب��ي للفريق، لفرتة 
طويلة. وهذا ينطب��ق أيضا عىل بول 
س��كولز وجاري وفي��ل نيفيل، الذين 
ذهب��وا إىل العمل يف مج��ال التحليل 
التلفزي��وين، بدال من تطوير املواهب 
يف يونايت��د. وال يشء م��ن ه��ذا كله، 
كان حدوثه ال مف��ر منه. ويف املايض 
أظه��رت أندي��ة القم��ة، قدرتها عىل 
الحفاظ عىل ثقافته��ا الداخلية، رغم 
إجراء تغيريات يف أفراد الجهاز الفني.

وأش��هر مث��ال ه��و ليفرب��ول، وبعد 
تويل بيل ش��انكيل املسؤولية ملدة 15 
عاما، حقق الريدز النجاح لس��نوات، 

باالعتامد عىل أشخاص من النادي.

)وكاالت(: قد تشهد قرعة مسابقة 
دوري أبطال أوروب��ا املقررة اليوم 
الخميس يف مدينة موناكو الفرنسية 
وج��ود مجموعات نارية؛ بس��بب 
التصنيفات  ب��ني  األندي��ة  توزي��ع 
األربعة، يف ظ��ل وجود أندية ذات 
صيت كبري يف التصنيفات من الثاين 

وحتى الرابع.
الخاص  التصنيف  وظهرت مالم��ح 
باألندي��ة األوروبية قبل أس��بوعني 

من إقامة قرعة دور املجموعات.
املالمح جاءت بن��اء عىل تأهل 26 
نادي بالفعل إىل دور املجموعات. 
12 فري��ق سيتنافس��ون يف ال��دور 

التمهي��دي األخري م��ن أجل تأهل 
نصفهم فقط إىل دور املجموعات، 
وه��و م��ا يجع��ل الش��كل النهايئ 

للتصنيف غري مكتمل.
مجموع��ة  القرع��ة  تنت��ج  وق��د 
يتصدرها ريال مدريد أو برش��لونة 
ليتواجد إىل جانبه مانشسرت يونايتد 
أو روم��ا أو ليفرب��ول، مع ليون أو 
ش��الكة أو موناك��و، إىل جانب إنرت 

ميالن.
قرعة أخرى قد تشهد وجود أندية 
متقارب��ة يف املس��توى، إن��رت م��ع 
موناكو أو ليون، وتوتنهام أو بروسيا 
جانبه��م  إىل  ليك��ون  دورمتون��د، 

باريس سان جريمان أو يوفنتوس أو 
مانشسرت سيتي كبطل للمجموعة. 

وسيكون تصنيف القرعة كالتايل:
ري��ال مدري��د،  األول:  التصني��ف 

بايرن  مدري��د،  أتلتيكو  برش��لونة، 
ميونخ، مانشسرت سيتي، يوفنتوس، 
باريس س��ان جريمان، لوكوموتيف 

موسكو.
التصنيف الثاين: بروس��يا دورمتوند، 
شاختار  يونايتد،  مانشس��رت  بورتو، 
تأهله(،  )بحال  بنفيكا  دونيتس��ك، 

نابويل، توتنهام، روما.
التصنيف الثالث: ليفربول، أياكس، 
ش��الكة، ليون، موناكو، س��الزبورج 
)بحال تأهله(، سيس��كا موس��كو، 

أيندهوفن )بحال تأهله(.
التصني��ف الراب��ع: كل��وب بروج، 
جاالتا رساي، إنرت ميالن، هوفنهايم.

إرث فيرجسون يهدد مستقبل مانشستر يونايتد

)وكاالت(: أكد عضو كل األنظار نحو موناكو
مجلس إدارة االتحاد 

املري أحمد مجاهد 
أن أزمة محمد صالح، 

نجم ليفربول اإلنجليزي، 
اقرتبت من االنتهاء. 
وأضاف مجاهد، يف 

تريحات صحافية، أن 
اتحاد الكرة يدرس طلبات صالح، من أجل تعميمها 

عىل املنتخب بأكمله، وليس عىل الالعب مبفرده، من 
أجل املصلحة العامة. وأشار مجاهد، إىل أن اتحاد 
الكرة، مل يبخل عىل الالعبني عموما، خصوًصا أنه 

يرغب يف تحقيق طموحات وآمال الجامهري املرية. 
وكان محمد صالح، قد طلب توفري حراسة خاصة به، 

حتى يستطيع التحرك داخل وخارج فندق اإلقامة، 
خالل معسكرات الفراعنة، دون حدوث مضايقات له.

مجاهد يرحب بطلبات صالح

أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو

محمد صالح

ت��وىل الطاق��ات الرياضي��ة البحرينية 
رعاية رس��مية الفتة، تتجىل يف مختلف 
املج��االت، وتعزيزا للجهود واإلنجازات 
الرياضية جاء من��ح جاللة امللك جوازا 
احرتافيا لبطل كامل األجس��ام العاملي 
س��امي الح��داد. وانطالق��ا م��ن هذه 
املب��ادرة تحول االحرتاف الريايض ملهنة 
معتمدة. ورغم ورود األنباء التي تؤكد 
وجود تحركات واسعة من قبل قيادات 
رفيع��ة يف اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
لض��م الالعبني املحرتف��ني تحت مظلة 
التأمينات االجتامعية، الزال الرياضيون 
ينتظروا صياغ��ة واضحة املعامل للنظام 
األس��ايس والترشيع��ي له��ذا املرشوع، 
مب��ا يكفل لهم االنخراط يف مؤسس��ات 
تضم��ن حقوقه��م،  مهني��ة  رياضي��ة 
وتدفعه��م لتحقي��ق نقل��ة نوعي��ة يف 

مسرية الرياضة البحرينية.

 تطوير الالعبين

ويرى نائب رئيس نادي املحرق الشيخ 
راش��د بن عبد الرحم��ن آل خليفة أن 
قرار التمه��ني رائد ويحتاج الترشيعات 
أوال؛ ليتسنى للوزارات املختلفة العمل 
عىل تفعيل االحرتاف الريايض، موضحا 
أن “وزارة العمل يجب أن تصنف هذه 
الوظيف��ة، وتعمل ع��ىل ترتيب قانون 
يتعامل معها؛ لحف��ظ حقوق الالعبني 
واألندي��ة املس��تفيدة م��ن خدماتهم، 
بحي��ث ال يتناىف م��ع قوان��ني االتحاد 
ال��دويل لك��رة الق��دم، وكذل��ك تهيئة 

محاكم لها املعرفة بح��ل النزاعات إن 
وجدت”.

وبشأن رؤيته املستقبلية ملا هو متوخى 
م��ن القرار، يفيد “تحتاج هيئة س��وق 
العم��ل إىل ترتيب اش��رتاكات الالعبني؛ 
ل��ي تدخ��ل ضم��ن صنادي��ق نظ��ام 
التقاعد، وبالنس��بة لالعب��ني فالبد أن 
تكون هناك رابطة أو نقابة تشكل من 
احتياجاتهم  ملتابعة  أنفس��هم  الالعبني 
ومش��اكلهم اإلداري��ة وتنظيم عالقتهم 

مع األندية”.
ويضي��ف “وبالنس��بة إىل متك��ني فمن 
الواج��ب املس��اعدة يف برام��ج تطوير 
الالعب��ني فني��ا وبدنيا، وعم��ل برامج 
مع األندية لتفعيل ه��ذا الدور، وعىل 
الرمل��ان وضع القوان��ني التي ترشع ما 
تقدم وضبط آلية العمل، وكيل أمل بأن 
الشيخ نارص بن حمد قادر عىل تحقيق 

هذه األهداف”.

 تبني المواهب

ويؤك��د رئيس قس��م الش��ؤون الفنية 
باالتح��اد البحريني لك��رة القدم عابد 
األنصاري أن قرار متهني االحرتاف أىت يف 
وقت يحتاج في��ه الرياضيني ملثل هذه 
القرارات التي تعطيهم األمان ملامرس��ة 
الرياض��ة بالش��كل الصحي��ح؛ حت��ى 
يتمكنوا من مواكبة الدول األخرى عىل 
املس��توى العريب واإلقليم��ي والدويل، 
والتي تعد مبثاب��ة خطوة من خطوات 

تطوير الرياضة عموما يف اململكة.
ويوضح أن القرار يف حد ذاته س��يخلق 
ف��رص للرياضي��ني ملامرس��ة رياضتهم 
بشكل احرتايف، مام سيدفعهم للمنافسة 

وتطوير أنفسهم.
 وعن اقرتاحاته للتحديثات التي ميكن 

إدخالها ع��ىل هذا القرار، يقول “أقرتح 
أن يكون املرشوع متكامال س��واء عىل 
صعي��د الضامن االجتامع��ي يف مرحلة 
الكب��ار، أو تبن��ي املواه��ب يف مرحلة 
الصغار، كام أؤيد إنش��اء نقابة خاصة 
بالرياضيني برشوط ومعايري االنتس��اب 
لها، ع��الوة عىل وضع معايري الرتش��ح 
إلدارتها، كلنا ثقة يف أن القرار س��يخدم 
الرياضي��ني، ويج��ب اس��تغالل ه��ذا 
القرار لتحقيق آمال القيادة الرش��يدة 

واملسؤولني”.

صفة تشريعية

من جهته، قدم املدرب واملحلل الريايض 
رياض الذوادي شكره لجاللة امللك عىل 
قرار جع��ل االحرتاف مهنة معرتف بها، 
مؤكدا أنه أحد أهم القرارات. ويش��ري 
إىل أن هذا القرار س��ينعكس عىل حياة 

كل الرياضيني، وس��يكون مبثابة الدافع 
اململك��ة  الري��ايض يف  لإلنج��از  األول 
“فالشك أنه سيعطي الرياضيني الدافع 
لتحقيق اإلنجازات التي من شأنها رفع 
علم البحرين عاليا، ونحن نش��يد بهذا 
القرار الذي أثلج صدورنا، وس��يمنحنا 
كرياضي��ني حي��اة مختلفة ومس��احة 

لتطوير أنفسنا”. 
من��ح  رضورة  إىل  ال��ذوادي  ويش��ري 
االحرتاف نظاما أساس��يا، ويوضح “أي 
مهن��ة رياضية يجب أن يكون لها نظام 
أس��اس، فنحن الرياضي��ني ننتظر اليوم 
النظام األس��ايس للمبادرة التي أطلقت 
من جالل��ة املل��ك، ليك��ون االحرتاف 
حقيقي��ا خاضع��ا للرقاب��ة، ول��ه صفة 
ترشيعية بالتايل ننخرط نحن كرياضيني 
عر هذا املرشوع يف مؤسسات رياضية؛ 
الري��ايض حقيقيا،  االح��رتاف  ليك��ون 

ولي��س وهمي��ا ك��ام يح��دث كثريا يف 
وطننا العريب، ونتمنى أن تتحول مهنة 
االح��رتاف يف وطننا الغ��ايل إىل منوذج 

مرشف”.
ويرى أن إعطاء مرشوع متهني االحرتاف 
الريايض صفة ترشيعية ونظام أسايس، 
وآلية رقابية أفضل من تأس��يس نقابة 
يل  فالبنس��بة  بالرياضي��ني”  خاص��ة 

النقابات غري فعالة”.

حفظ الحقوق 

ويلفت املح��رتف البحرين��ي يف نادي 
النر الكويتي سيد ضياء سعيد إىل أنه 
كري��ايض كان يتمنى صدور هذا القرار 
من��ذ زمن، مش��ريا إىل أنه س��يكون له 
مردود إيجايب عىل الرياضيني خصوصا، 
والس��احة الرياضية عموما، “وستجني 
الدول��ة مثار هذه الخطوة والس��يام أن 

الرياضة هي واجهة كبرية لكل دولة”.
ويؤك��د أن الق��رار س��يمنح الرياضيني 
الوقت الكايف للتطوير وتكريس حياتهم 
للرياضة، مشريا إىل أنه كمحرتف ريايض 
خارج��ي يتمنى أن يطور هذا املرشوع 
ليتم تأس��يس نقاب��ة رياضي��ة؛ “ألنها 
س��تعطي الرياضيني املس��احة الكافية 

وستحفظ حقوقهم”.
ويأم��ل أن يتم التعجيل يف تطبيق هذا 
امل��رشوع، مؤكدا ثقت��ه يف أن اململكة 
تحظى مبن يس��عى للتطوي��ر وحفظ 
حقوق الرياضيني، وعىل رأس��هم سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

رياضي��ون: نطال��ب بتش��ريع االحت��راف الرياضي
وصف��وا ق��رار جالل��ة المل��ك تمهي��ن الرياضيي��ن بالريادي

زهراء غريب

عابد األنصاريرياض الذواديسيد ضياء سعيدراشد بن عبدالرحمن

الصفقة األنسب
)وكاالت(: واصلت الصحافة اإلسبانية، أمس 

األربعاء، تسليط الضوء عىل الصفقة الجديدة 
املرتقبة لريال مدريد، املتمثلة يف ماريانو 

دياز، العب ليون، الذي بات قريًبا من العودة 
للفريق امللي.

ويف هذا الصدد، قالت صحيفة “ماركا” 
املدريدية، إن ماريانو يناسب الريال فنًيا 

واقتصادًيا، كام يلبي طلبات املدرب، جولني 
لوبيتيجي.  وأشارت الصحيفة إىل أن ماريانو، مبثابة “مهاجم قاتل”، إذ 
سجل 5 أهداف خالل 300 دقيقة، لعبها مع الفريق امللي يف موسمه 

الوحيد مبدريد، تحت قيادة زيدان، قبل أن يثبت نفسه مجدًدا مع 
ليون؛ ليصبح مرشًحا لتعويض كريستيانو رونالدو.

وأبرزت أن الالعب الدومينيكاين )25 عاًما(، سجل 21 هدًفا مع ليون، يف 
املوسم املايض، منها 18 يف الدوري الفرنيس.

وكان ماريانو قد أحرز 25 هدًفا أيًضا، مع فريق ريال مدريد “كاستيا”، 
يف موسم 2015 - 2016. وأشارت الصحيفة إىل أن الريال، اتخذ قرارًا 

بعدم االنجرار خلف تضخم السوق، واغتنم الفرص التي حصل عليها، 
إذ وقع مع تيبو كورتوا، مقابل 30 مليون يورو، فيام سيضم ماريانو 

ب�22 مليوًنا. كام لفتت “ماركا” إىل أن ضم ماريانو، يستويف أيًضا رشط 
عدم املساس، بصفقة نيامر املحتملة، حيث استبعد النادي إمكان 
التعاقد مع نجم كبري، هذا الصيف، حتى يكون قادرًا عىل اقتناص 
الدويل الرازييل، يف العام 2019. ومن جهة أخرى، فإن ماريانو لن 
يحتاج وقًتا للتأقلم، مع النادي أو الليجا أو املدينة، أو حتى غرفة 
املالبس، التي تنتظره بأذرع مفتوحة، حيث يعرف الجميع داخل 

الريال، القدرة التهديفية التي ميتلكها الالعب، إضافة إىل التزامه. وأخريًا، 
نوهت الصحيفة املقربة من املريينجي، إىل أن ماريانو لن يأيت للعب 

كأسايس، لكن توقيعه سيعزز بدائل الفريق، يف ظل متتعه بالقوة، ودقة 
التسديدات، إذ سيضطلع بدور مشابه للذي قام به ألفارو موراتا، قبل 

موسمني، حني لعب 43 مباراة، بواقع 2000 دقيقة تقريًبا.

ماريانو دياز



له����ذه �مل����ر�أة ح�ضور ق����وي وناع����م يف �آن. 
لي�ضت طويلة وال ق�ضرية... هي جميلة جًد�. لها 
�نحناء�ت ب����ارزة من جهة ومالمح ناعمة من جهة 
�أخرى. تب����دو موؤثرة على �أر�����ض �لو�قع بقدر ما 
هي عليه يف �أعمالها �ل�ضينمائية. كانت حتّدق يف 
�لفر�غ �أحياًنا يف حني يتحرك �جلميع من حولها: 
م�ضف����ف �ل�ضع����ر، وخب����ري �ملكي����اج، و�مل�ضور، 
ومدي����ر �أعمالها: ه����ي ال تعمل �إال م����ع �أ�ضخا�ض 
�أوفي����اء. هكذ� مر �ليوم م����ن دون م�ضاكل. بدت 
جذ�بة لكن مّتزنة و�ت�ضمت بنفحة در�مية بع�ض 
�ل�ضيء. كان����ت بينيلوبي وزوجها خافيري باردم 
من �لقالئ����ل �لذين رف�ض����و� �مل�ضاركة يف حملة 
هوليوود �ضد وودي �آل����ن. فقالت كروز “لندع 
�لعد�ل����ة تاأخذ جمر�ه����ا”، علًما �أنه����ا �لتزمت يف 
�لوق����ت نف�ض����ه بدع����م موؤ�ض�ض����ة “تامي����ز �آب” 
�لت����ي مت����ّول ق�ضاي����ا �ضحايا �لعن����ف �جلن�ضي. 
هي تف�ّض����ل �الأفعال �مللمو�ض����ة على �ملو�قف 
�خت�ض����ار  ميك����ن  كي����ف  �لنظري����ة.  �الأخالقي����ة 
بينيلوب����ي ك����روز؟ �إنه����ا كتل����ة م����ن �لعو�ط����ف 
و�لرغبات و�ملتعة و�ملخ����اوف �ملت�ضابكة. �إنها 

خيال ملمو�ض جًد� وحلم و�قعي.

- أنهيتِ للتو حملة ترويجية 
 Everybody مكثفة لفيلم

knows )الجميع يعرفون( 
للمخرج أصغر فرهادي. لكنك 

اليوم هنا للتعبير عن نفسك. هل 
تستمتعين بالتكلم عن نفسك أم 

تخشين هذا الموقف؟
ميك����ن �أن يكون �أي ي����وم مماثل ممتًعا جًد�. 
�أعمل مع ماركة “النكوم” منذ �أكرث من 8 �ضنو�ت 
وطّورُت عالق����ات وثيقة مع فريق �لعمل. �أعترب 
ه����ذ� �جلانب جزًء� من عملي كممثل����ة، فاأت�ضاءل 
ع����ن م����كان �لكام����ري� وع����ن �لق�ضة �لت����ي نريد 
�رسدها. ال �أج�ّض����د �ضخ�ضية خمتلفة، لكني ل�ضُت 
�أن����ا يف �لوق����ت نف�ضه. �إنه �ضع����ور غام�ض! �أهتم 
بهذ� �لعم����ل �أي�ًضا الأنني �أر�ق����ب و�أتعلم. �ضبق 
و�أخرجُت بع�ض �الإعالنات وفيلًما وثائقًيا و�أنوي 

�إخر�ج �أعمال �أخرى م�ضتقباًل.

هل يمكن أن يكون فيلمًا؟
نع����م، فيلم طوي����ل. ال �أعرف مت����ى �ضاأحقق 
ذلك لكن����ي متاأكدة م����ن �أنني �ضاأفعله����ا يوًما. 
�أرغ����ب يف ذلك من����ذ �أن كنت يف عم����ر �ل�ضاد�ضة 
ع�����رسة. �أنا من ب����رج �لثور وُيق����ال �إن هذ� �لربج 
يتاأث����ر كثرًي� بالعو�مل �لب�رسي����ة. هذه �ملعلومة 
تنطب����ق عل����ّي فع����اًل. يف مهرج����ان “كان”، �ضاد 
ج����دل و��ضع ح����ول �لت����و�زن بني �حلف����اظ على 

�ضورة �لنجوم �ملثالية و�ل�ضينما �لتي تعرّب عن 
�ل�ضخ�ضية �لفنية. قد يكون هذ� �جلدل ملّخ�ًضا 
و�فًي����ا حلياة �أي����ة ممثلة، �أي �ل�ضع����ي �إلى �إيجاد 
�لت����و�زن ب����ني �ل�ضحر �خلارج����ي و�لف����ن. �إنهما 
ظاهرتان خمتلفت����ان بالكامل من وجهة نظري. 
ح����ني �أ�ضّور، ال �أهتم بجمايل بل �أُبقي غروري يف 
منزيل. لك����ن يختلف �لو�ضع عن����د تقدمي فيلم 
يف مهرج����ان. ال �أج����د م�ضكل����ة يف حت�ضري نف�ضي 
وت�ضفي����ف �ضع����ري و�رت����د�ء �أث����و�ب م����ن �أهم 
�مل�ضممني. لكني �أتاأ�ض����ف الأن �لرتكيز يتحّول 
دوًم����ا م����ن مطالب����ات �حل����ركات �لن�ضائية �لتي 
تكثفت هذه �ل�ضنة �إل����ى مو��ضيع �ضخيفة مثل 

مر�قبة ما نرتديه يف �ملنا�ضبات.

 ،Everybody knows في فيلم -
قبلتِ أن تُروّجي للعمل مع 
زوجك. هل استمتعتِ برؤية 

الصحافيين وهم يضغطون على 
نفسهم كي ال يطرحوا عليكما 

أسئلة شخصية؟
ال يح�ضل ذلك �إال يف هذه �لظروف، �أي حني 
منث����ل مًع����ا يف �لفيلم نف�ضه. نح����ن ال نكرر هذه 
�لتجربة كث����رًي� الأننا ال نحّبذ هذه �ملو�قف. لكن 
كان �ل�ضحافي����ون ر�ئعني فكررو� �ضوؤ�اًل و�حًد�: 
“كيف يك����ون �لعمل �مل�ض����رتك بني زوجني”؟ 

بكل �رس�حة، ال تتغري �لتجربة كثرًي�.

دوناتي����ال  دور  ويف  �لفيل����م  ه����ذ�  يف   -
 American crime story يف  فري�ضات�ض����ي 
)ق�ضة جرمية �أمريكي����ة(، جت�ضدين �ضخ�ضيات 
قامتة و�أقل بر�ءة مما كنت تفعلني يف �ملا�ضي. 

هل تتغري خيار�تك مع �لتقدم يف �ل�ضن؟

ال �أو�ف����ق عل����ى ذلك. من����ذ �ل�ضن����ة �الأولى، 
 Belleو Jamón Jamón ضاركُت يف فيلَم����ي�
Epoque )حقبة جميلة( �إذ قّدمُت �ضخ�ضيتني 
خمتلفت����ني ج����ًد� و�ضّكلت����ا ركي����زة مل�ضريت����ي 
�لتمثيلية. ثم جعلني بيدرو )�أملودوفار( �أوؤدي 
 All دور �م����ر�أة حامل حتمل فريو�����ض �الإيدز يف
About My Mother )كل �ض����يء عن �أمي(، 
وكان ه����ذ� �لدور غري ماألوف بالن�ضبة �إلى ممثلة 
يف عمر �لع�رسين. كان بع�����ض �ل�ضخ�ضيات �أكرث 

ّ كلما ز�دت تعقيًد�. �ضعوبة طبًعا لكني �أُ�رسَ

- هل تحبين المصاعب؟
�أظ����ن �أن �ملمثلني كله����م يحبونها. �أحب �أال 
�أع����رف كل �ضيء و�أن �أ�ضع����ر بال�ضياع. �إنه �أ�ضبه 
مبخ����ّدر يل. هكذ� �أ�ضعر باأنني م����ا زلت تلميذة. 
يعن����ي �لتمثيل در�����ض �لعو�طف �لب�رسي����ة. �إنها 

م�ضرية المتناهية.

- هل اكتشفتِ أن مهنة التمثيل 
مشابهة لما كنت تتخيّلينه؟

ب����د�أُت �أحلم به����ذه �ملهنة يف عم����ر �حلادية 
 Jamón ع�����رسة. لك����ن حني �ضارك����ُت يف فيل����م
Jamón، �ضع����رُت ب����اأن �لتجرب����ة �أف�ض����ل مم����ا 
توقعت. ويف نهاية �لت�ضوي����ر، �نتابني �خلوف، 
بل �لرعب، مما �ضيح�ضل بعد �نتهاء هذ� �لفيلم. 
كان �ل�ضعور قوًيا ج����ًد�: ما �لذي �ضاأفعله �إذ� مل 
�أمتك����ن من عي�ض ه����ذه �لتجربة جم����دًد�؟ لكني 
�ضارك����ُت �رسيًعا يف جت����ارب �أد�ء �أخرى، وتلقيُت 

�أول مفاجاأة عندما ح�ضدُت ردود فعل �إيجابية.
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اإعداد: طارق البحار

 Mamma Mia! Here We Go Again حق���ق فيل���م 
جناًحا كبرًي� يف دور �لعر�ض �ل�ضينمائية، حا�ضًد� �ملدح و�لثناء من 
�لنقاد، ه���و فيلم مو�ضيقي رومان�ضي وكومي���دي �ضدر يف يوليو 
�ملا�ضي، وُيعد هذ� �لفيلم مبنزلة �جلزء �لثاين للفيلم �الأول �لذي 

.Mamma Mia ضدر �لعام 2008 حتت عنو�ن�
و�أعرب���ت �لنجمة �أمان���د� �ضيفريد عن �ضعادته���ا بردود فعل 
 ،”Mamma Mia“ جلمهور و�لنقاد حول �جلزء �لثاين من فيلم�
معت���ربة �أن �لنجاح جاء ثمرة جهد بذله فريق �لعمل �لكبري ال�ضيما 

�أن �لفيلم ي�ضم جنوًما كباًر� ي�ضعب م�ضاركتهم يف عمل و�حد.
و�أ�ض���ارت �أمان���د� �إلى �أنها متي���ل �إلى �لكوميدي���ا وتع�ضقها 
خالًف���ا ملا يعتقده �لبع�ض �أنني ع�ضبية و�ضارمة جًد�، مو�ضحة �أن 

هذ� �النطباع رمبا تّكون لدى �لبع�ض ب�ضبب مالحمي �حلادة.
وع���ن جتربتها مع جنوم �لعمل، قال���ت “�جلميل �أنك ت�ضارك 
مع فنانني كبار ولهم ثقلهم يف هوليوود، فمن �لطبيعي �أن هذه 
�لتجربة �ضتكون يف م�ضلحة �لعمل، �إ�ضافة �إلى فريق �لعمل، فقد 

��ضتفدت �لكثري من كوكبة �لنجوم”.
 Mamma Mia! Here We Go �أن  �ملع���روف  وم���ن 
Again ه���و فيلم مو�ضيقي رومان�ضي وكوميدي �ضدر يف يوليو 

�ملا�ض���ي، وُيعد ه���ذ� �لفيلم مبنزل���ة �جلزء �لث���اين للفيلم �الأول 
�ل���ذي �ضدر �لع���ام 2008 حت���ت عنو�ن مام���ا ميا، وهو م���ن �أُول 
بارك���ر، و�ضارك يف بطولة هذ� �لفيلم كل من ليلي جيم�ض، �أماند� 
�ضيفري���د، كري�ضتني بار�ن�ضكي، ج���ويل و�لرتز، بري�ض برو�ضنان، 
كولني فريث، �ضتي���الن �ضكار�ضغارد، دوميني���ك كوبر، ومرييل 

�ضرتيب.
�لفيل���م �الأول �لذي �ضدر �لعام 2008 ه���و مبنزلة بد�ية، يف 
ح���ني ُيعد هذ� �لفيلم تتم���ة الأحد�ث �لفيل���م �الأول ويتميز �أي�ًضا 
برو�يت���ه لذكري���ات �ملا�ض���ي وحتدي���ًد� �لع���ام 1979 �إذ يحكي 
ق�ضة دونا �رسيد�ن �لتي قام���ت بامل�ضتحيل للو�ضول �إلى جزيرة 
كالوكايري من �أجل �الجتم���اع بابنتها �ضويف لكنها تتفاجاأ عندما 

تعلم �أن هناك 3 رجال يدعون �أن �ضويف هي �بنتهم.
ي�ض���ار �إلى �أن �أمان���د� مي�ضيل �ضيفريد ول���دت يف 3 دي�ضمرب 
1985، وهي ممثلة، وعار�ض���ة �أزياء، ومغنية وكاتبة �أغاٍن، بد�أت 
م�ضريته���ا �ملهنية بو�ضفها عار�ضة �أزي���اء عندما كان عمرها 11 
�ضن���ة ثم �قتحمت ع���امل �لتمثيل عندما بلغ���ت �خلام�ضة ع�رسة من 
عمره���ا، �إذ �ضارك���ت يف جمموعة من �أج���ز�ء �مل�ضل�ضل �لتلفزيوين 
�لطويل �أز ذ� وورلد ترينز �إ�ضافة �إلى م�ضل�ضل �أول ماي ت�ضيلدرن.

بينيلوبي كروز: أنا محظوظة وفي داخلي بركان

 WARNER �أ�ضتودي���و  �أ�ضب���ح 
BROS�لذي ح���دد تاريخ 25 دي�ضمرب 
2020 لعر�ض �جلزء �لثالث من �ضل�ضلة 
عل���ى   SHERLOCK HOLMES
و�ضك �النتهاء من كتاب���ة �لفيلم �لذي 
من �ملحتمل �أن يب���د�أ ت�ضويره يف �لعام 
�ملقب���ل بعد �نته���اء بطله �لنج���م روبرت 
د�وين جوني���ور م���ن �حلمل���ة �لدعائية لفيلم 
“Avengers “. وك�ض���ف �ملمثل جود لو �رسيك 
“روبرت” يف �لفيلم ع���ن �أن ق�ضة �لفيلم �ضتك�ضف لنا 
مل���اذ� مل يجتم���ع “�ضريلوك” م���ع �ضديقه “جون و�ت�ض���ون” بع���د مغامر�تهما يف �جلزء 
�الأول  و�لث���اين على مد�ر 9 �ضنو�ت وه���ي نف�ض �ملدة �لتي تف�ضل ما بني �جلزء �لثاين 
�لع���ام 2011 و�جلزء �لثالث �لع���ام 2020؛ لتكون �الأمور �أك���رث و�قعية بالن�ضبة ل�ضكل 

�ل�ضخ�ضيات و�إعادة تعريفها للجمهور �لذي ن�ضي �لفيلمني �ل�ضابقني.

Sherlock

TV

بوند
�أعل���ن منتج���و �ضل�ضلة �أف���الم جيم�ض 

بوند �أن �لربيطاين د�ين بويل لن يخرج 
�جل���زء �ملقبل م���ن مغام���ر�ت �لعميل 
�ل����رسي �لربيط���اين �ل�ضه���ري؛ ب�ضبب 

خالفات فنية.
وج���اء عل���ى �ملوق���ع �الإلكرتوين 

ل�ضل�ضل���ة �الأفالم ه���ذه �أن “�ملنتجني 
بروك���ويل  وبارب���ر�  ويل�ض���ون  ماي���كل 

و�ملمثل د�نييل كريغ �أعلنو� �أن د�ين بويل 
قرر ب�ضب���ب خالفات فنية عدم �إخ���ر�ج “جيم�ض 

بوند 25”، يف �إ�ضارة �إلى �جلزء �خلام�ض و�لع�رسين من هذه �ل�ضل�ضلة 
�لذي مل يح�ضل بعد على عنو�ن.

وكانت �رسكة �الإنتاج قد �أعلنت يف مايو �أنها �ختارت خمرج فيلم “�ضالمدوغ 
ميليونري” يف 2008 �لذي فاز ب� 8 جو�ئز �أو�ضكار، �أنه خمرج فيلم جيم�ض بوند 
�ملقب���ل. وو�ضفه �ملنتج���ان بروكويل وويل�ضون حينها يف بي���ان باأنه “موهوب 

ب�ضكل ��ضتثنائي”.

�أن  �إ����ض”  ب���ي  “�ض���ي  �أعلن���ت 
 THE BIG BANG م�ضل�ض���ل 
THEORY �لناج���ح �ضيتوق���ف 
عر�ضه يف ربيع 2019، بعد �نتهاء 

مو�ضمه �لثاين ع�رس.
ه���ذ� �مل�ضل�ض���ل �ل���ذي يروي 

يوميات �ضيل���دون كوبر، وهو �ضاب 
موه���وب يع���اين م�ض���كالت يف عالقاته 

�الجتماعية وجمموعة من �أ�ضدقائه �لعلماء، 
كان عل���ى م���دى �ضن���و�ت �مل�ضل�ض���ل �لكوميدي 

�الأكرث م�ضاهدة عرب �لقنو�ت �لتلفزيونية.
وقال���ت “�ضي بي �إ����ض”، يف بيان م�ضرتك، مع “وورنر ب���ر�ذرز” و ”ت�ضاك لور 
برود�ك�ضن” �ملنتجتني للم�ضل�ضل “نح���ن و�ملمثلون وكتاب �ل�ضيناريو و�لطاقم، 
 THE ممتن���ون جد� لنج���اح �مل�ضل�ضل ونعتزم عر����ض مو�ضم �أخ���ري �ضينتهي فيه
BIG BANG THEORY بطريق���ة ر�ئعة و�إبد�عية”. وهذ� �مل�ضل�ضل نال ع�رس 

جو�ئز “غر�مي”، �لتي تو�زي باأهميتها مكافاآت “�أو�ضكار” يف �ل�ضينما.

ك�ضف���ت “ذ� �ض���ن” �لربيطانية عن �أن م�ضممة �الأزي���اء �لربيطانية فيكتوري���ا بيكهام رف�ضت 
�مل�ضاركة يف جولة فرقة Spice Girls �ملقرر �أن تنطلق بد�ية �لعام 2019.

و�أ�ض���ارت �ل�ضحيف���ة �لربيطاني���ة �إلى �أن بيكهام رف�ض���ت �مل�ضاركة يف �جلول���ة ب�ضبب خالفات 
مادي���ة رغ���م �أن مكا�ضب �لفرقة �ضت�ضل �إلى م���ا يفوق �ل� 12 مليون جني���ه ��ضرتليني. يذكر �أن “ذ� 
�ضن” �أفادت باأن �ملتحدث �الإعالمي با�ضم �لفرقة �ضيعلن خالل �لفرتة �ملقبلة عن تفا�ضيل �جلولة 

�ملنتظرة.

”nun“ موعد طرح فيلم الرعب

حلم كل فتاة
Mamma Mia! Here We Go Again.. نجاح كبير في السينما

  ”nun“ ُحّدد موعد طرح فيلم
يف دور �لعر�ض �لعاملية وهو بعد 
15 يوما تاريخ كتابة هذ� �خلرب، 
�الأم���ر �ل���ذي �ضّكل فرح���ة كبرية 

ملحّبي �فالم �لرعب.
�لفيل���م عن  ه���ذ�  ويتح���دث 
ر�هب���ة �ضغ���رية، تعي����ض يف دير 
وير�ض���ل  روماني���ا،  يف  منع���زل 
ليكت�ضف���و�  ق�ض���ا؛  �لفاتي���كان 
�أنه���م يف مو�جهة قوة خبيثة على 
�ض���كل ذ�ت �لر�هب���ة �ل�ضيطانية 
 The“ لت���ي �أخافت �جلماهري يف�

.”Conjuring 2
وي�ضب���ح �لدي���ر �ضاحة 

حرب بني �الأحياء و�لقوى �ل�رسيرة 
ومث���رية.  مرعب���ة  �أج���و�ء  و�ض���ط 

�لفيلم من بطولة  تاي�ضا فارميغا 
، وبوين هارون ، و�آخرين.

ذك���رت �ضبك���ة “تاميز ناو ني���وز” �الإخباري���ة �لهندية �أن 
جنمة بولي���وود وعار�ضة �الأزي���اء �حل�ضن���اء �ورفا�ضي ر�وتيال 

�رسحت باأن �لعي�ض يف دبي حاليا حلم كل فتاة.
وتزور �لنجمة دب���ي الأول مرة وتق�ضي فيها عطلة ر�ئعة 
تتمنى كل فت���اة �أن تتمتع بعطلة مثله���ا، و�أ�ضافت �ل�ضبكة 
�أن ر�وتي���ال تقي���م يف �أحد �أفخ���م فنادق دب���ي، وحتر�ض على 
�ال�ضتمت���اع بوقتها �إلى �أق�ضى درج���ة يف عطلتها باالإمارة، من 
خالل خو�ض ع���دد من التجارب اجلديدة، ومنها الهبوط 

باملظالت.
ون�رست ر�وتيال عرب ح�ضابه���ا على “�إن�ضتغر�م” 
�رشيط فيدي���و لها وهي متار����ض الهبوط باملظلة 
يف منطق���ة “مر�ض���ى دب���ي”، وظه���رت ر�وتيال يف 
�لفيدي���و، وهي تق���ول �إنها هبطت �أط���ول م�ضار 
�نزالقي يف �لعامل، و�إنها كانت جتربة مثرية. يذكر 
�أن ر�وتيال فازت بلقب ملكة جمال �لهند يف �لعام 

.2015
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حقق كتاب “املعت����وه”، الذي اأّلفته امل�ساعدة ال�سابقة يف 
البي����ت الأبي�ض اأومارو�سا نيومان، ع����ن تفا�سيل جتربتها اأثناء 
عمله����ا ملدة عام مع الرئي�ض دونالد ترامب مبيعات تخطت 33 
األف ن�سخة يف اأول اأ�سبوع من اإ�سداره، لكنه مل يتمكن من احتالل 

املرك����ز الأول يف قائمة اأعلى الكتب مبيعاً يف الوليات املتحدة. 
واأظه����رت بيان����ات املبيع����ات، من خدم����ة “اإن.ب����ي.دي بوك - 
�س����كان” اأن كتاب “جريل.. وو�ض يور في�ض” تغلب على كتاب 

اأومارو�سا، اإذ باع اأكرث من 58 األفا و600 ن�سخة يف اأ�سبوع.

مسافات

لماذا يخاف الناس من الصراصير؟

تكون���ون م�سغول���ن يف غرفة، ثم يظه���ر اأمامكم فجاأة 
�رص�س���ور كبري، فيتحول املكان اإلى �ساحة كر وفر للهروب 
م���ن �سكله اأو حماولة قتله، وي���زداد الرعب اإن كان يف رتبة 
طي���ار. وهنا يط���رح الت�ساوؤل ح���ول ال�سب���ب احلقيقي وراء 
ه���ذا ال�سعور بالقرف والنزعاج واخل���وف عك�ض الكثري من 

املخلوقات الأخرى.
ومتتل���ك ال�رصا�س���ري ق���درات خارق���ة، فه���ي كائنات 
موج���ودة منذ ع����رص الدينا�س���ورات، وت�سري الأدل���ة اإلى اأن 
ال�رصا�سري ميكن اأن تنجو من التداعيات النووية، لكن هذه 

احلقيقة مل تغرّي واقع كره الب�رص لها.
نقلت جملة “تامي” عن اأ�ستاذ البيئة، جيفري لوكوود، 
اأن ا�ستجابتن���ا لل�رصا�سري لي�ست منطقية، اإذ اإن اخلوف من 

هذه املخلوقات هو نتاج تربية ولي�ض نتاج طبيعة ب�رصية.
ويو�س���ح “الأطف���ال ال�سغ���ار لديهم ه���ذا امليل اإلى 
القرتاب والنظر عن كثب اإلى احل�رصات، لكن املجتمع ينظر 
اإلى احل����رصات على اأنه���ا كائنات مزعجة وناق���الت اأمرا�ض 
مدم���رة، فيتعلم معظ���م الأطف���ال ب�رصع���ة اأن احل�رصات هي 

كائنات ت�ستحق ال�سحق”.
ورغ���م اأن بع�ض الأنواع من ال�رصا�سري ميكنه اأن ي�سبب 
احل�سا�سية والربو وينقل البكتريي���ا امل�سببة لالأمرا�ض، اإل 

اأن الأدل���ة التي تربطها بظهور الأمرا����ض قليلة، وتاأتي يف 
مرتب���ة متاأخرة خلف البعو�ض مث���اًل، لكننا ل نتعامل بنف�ض 

اله�سترييا عند روؤية بعو�سة.
وت���زداد املخ���اوف عندم���ا يط���ري ال�رص�س���ور ويتحّرك 
ب�رصع���ة، فال�رص�س���ور واحد من اأ�رصع املخلوق���ات مقارنة مع 
ج�سده���ا، اإذ ت�س���ل اإلى 3.5 اأمي���ال يف ال�ساع���ة تقريباً، ما 
يجعلها اأ�سبه بالوحو�ض املرعبة التي تظهر وتختفي ب�رصعة 
يف اأف���الم الرع���ب. ويوؤكد الأخ�سائي اأنه غ���ري مقتنع بفكرة 
اأن النا����ض لديهم “خماوف فطرية” م���ن ال�رصا�سري، “لكن 
بع�ض الأ�سياء ي�سهل الإح�سا�ض باخلوف منها، �سيكون من 
ال�سع���ب جداً اإقن���اع النا�ض باخلوف من الأران���ب اأو اجلراء، 
حت���ى لو علمنا غ���داً اأن كليهم���ا ميكن اأن ينق���ل الأمرا�ض 

الرهيبة”.
بينم���ا ي�سع���ر البع�ض باخل���وف من ال�رصا�س���ري، ي�سعر 
اآخرون فقط بالق���رف وال�سمئزاز، وهي بح�سب العامل، ردة 

فعل نف�سية جتاه احتمال خطر فوري اأو مر�ض اأو تلوث.
وتتح���رك ال�رصا�س���ري نحو خمابئ و�سخ���ة ولديها ج�سد 
ذهني لمع، اإ�سافة اإلى حكتها و�سوائلها التي ت�سبه البول 

الب�رصي، وكلها جتعل اجل�سم الب�رصي ي�سعر بال�سمئزاز.

إغالق باب الترشح 
لـ”أمير الشعراء” 
نهاية سبتمبر

نانسي تتّوج أقوى حفالت عيد األضحى بالكويتماذا قال النقاد عن فيلم “البدلة”؟

بع���د جن���اح املو�س���م ال�ساب���ع من 
م�سابقة “اأمري ال�سعراء” الذي توج فيه 
ال�سعودي اإياد احلكم���ي، اأعلنت جلنة 
اإدارة املهرجان���ات والربامج الثقافية 
والرتاثية يف اأبوظبي، حتديدها نهاية 
�سبتمرب املقب���ل، اآخر موعد ل�ستقبال 
ق�سائد املرت�سح���ن للمو�سم الثامن 

من امل�سابقة.
ويف هذا ال�سدد، اأفاد نائب رئي�ض 
اللجن���ة عي�س���ى �سي���ف املزروعي باأن 
الباب ل ي���زال مفتوًحا اأمام املبدعن 

واملوهوبن لإر�سال ن�سو�سهم التي 
�ستمّكنه���م م���ن الو�سول اإل���ى م�رصح 
“�ساط���ئ الراح���ة” يف اأبوظب���ي، حيث 
املق���ر املعتم���د لتناف�ض ال�سع���راء ال� 
20 الذي���ن �سي�سل���ون اإل���ى حلق���ات 
البث املبا����رص من اأهم م�سابقة �سعرية 
تلفزيونية يف جم���ال ال�سعر الف�سيح، 
موؤكًدا اأن امل�سابقة تلّقت حتى اليوم، 
مئات الن�سو�ض ال�سعرية من مبدعن 
ميثلون خمتلف الدول العربية، م�سرًيا 
اإلى اأن جلن���ة حتكيم الربنامج واللجنة 

ال�ست�سارية وبعد اإغالق باب الرت�ّسح، 
�ستق���وم وعلى مدار �سهر تقريًبا بفرز 
وتقييم جميع الق�سائد لتختار اأف�سل 
اأبوظبي،  امل�سارك���ن ملقابلته���م يف 
ّدد موعد  وبع���د انتهاء هذه املرحلة حتحُ
اإج���راء املقابالت مع ال�سع���راء لختيار 
قائم���ة ت�س���م 42 ا�سًم���ا، وم���ن ب���ن 
ه���وؤلء �سيتم اختيار اأف�سل 20 �ساعًرا 
و�ساعرة ليتناف�سوا خالل حلقات البث 
املبا����رص التي �سيتم الإعالن عن بدئها 

لحًقا، عرب قناتي الإمارات وبينونة.

م���ازال فيل���م العيد )البدل���ة( يحقق 
جناح���ات كبرية يف دور العر�ض البحرينية 
والعربي���ة، وه���و من بطولة جن���م ال�سباب 

تامر ح�سني.
يف  لالإي���رادات  املت�س���در  الفيل���م 
م�رص ق���ال عنه الناقد ط���ارق ال�سناوي اإن 
“الكاتب اأمين بهجت قمر حر�ض على اأن 
ين�سب فك���رة العمل لتامر ح�سني لي�رصب 

ع�سفورين بحج���ر واحد” على حد و�سفه، 
م�سريا اإل���ى اأنه يعلم اأن���ه ل توجد اأ�سا�سا 
فك���رة حتى مينح ب���راءة اخرتاعه���ا لأحد، 
وتابع اأن الفيلم �سيحتل بالأرقام وبفارق 
�سا�سع املركز الأول يف اأفالم العيد، ولكن 
بع���د انق�ساء العي���د قد ينح���از اجلمهور 
لل�سينما، وحيث اإنه ل توجد �سينما �سوى 
يف فيل���م “تراب املا�ض”، ف���اإن “البدلة” 
كلما م�ست الأي���ام �ستزداد فر�سته اأكرب 
ليحت���ل املرك���ز الأول كم���ا ����رصح ملوقع 

التحرير امل�رصي. 
 وو�سف���ه الناق���د اأندرو حم�س���ن باأنه 
اأح�س���ن م���ن التوقع���ات، واأن تامر ح�سني 
واأك���رم ح�سن���ي كان���ا قادري���ن عل���ى اأن 
يقدما ثيمة كوميدية جيدة للجمهور، كما 
اأ�س���ار اإلى اأن امل�ساه���د الكوميدية كانت 
موظف���ة جيدة يف العمل، على عك�ض فيلم 
“الكوي�سن” الذي كان به م�ساهد كثرية 

من الكوميديا لي�ض لها داع. 

يف واح����دة م����ن اأجم����ل اأم�سي����ات عي����د الأ�سح����ى 
املب����ارك واأكرثه����ا �سح����ًرا، اأحي����ت النجم����ة اللبنانية 
نان�س����ي عج����رم حفاًل غنائًي����ا �سخًم����ا يف 24 اأغ�سط�ض 
اجلاري بفن����دق اجلمريا يف الكوي����ت. جمهور عري�ض 
م����ن خمتلف اجلن�سي����ات كان بانتظ����ار نان�سي عجرم، 
فقّدم����ت له����م باق����ة م����ن اأجم����ل اأغنياته����ا القدمية 
واأغ����اين األبومه����ا الأخ����ري “حا�سة بيك” الت����ي تفاعل 
معها اجلمي����ع ب�سكل لفت فرّددوا الكلمات عن ظهر 
قلب واحت�صدوا ح����ول امل�رسح اللتقاط �صور تذكارية 

اإل����ى جانبها. نان�سي عجرم تاألق����ت باأناقتها املعتادة 
بف�ستان طويل من اللون الذهبي ممّيز بت�سميمه اأبرز 
جمالها واأنوثتها ومل تفارق البت�سامة وجهها، فمالأت 
املكان فرًح����ا وبهجة واأطربت جمه����ور الكويت حتى 
�ساع����ات الفجر الأولى. و ت�ستع����د نان�سي عجرم قريًبا 
لط����رح فيديو كلي����ب اأغنية “احل����ب زي الوتر” الذي 
انتهت من ت�سويره حتت اإدارة املخرجة ليلى كنعان.

    BUZZ      
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أكبر المهرجانات السينمائية الهندية في دبي سبتمبر المقبل
ال���دورة  فعالي���ات  دب���ي  ت�شت�شي���ف 
ال�شابعة م���ن مهرجان جوائ���ز �شينما جنوب 
الهن���د الدولية، واملعروف با�شم “�شييما”، 
على مدى يوم���ي 14 و15 �شبتمرب املقبل، 
املوق���ع االإلك���رتوين لوكال���ة اأنب���اء “اأيه اإن 
اآي ني���وز” الهندي���ة، ال���ذي اأف���اد نق���اًل عن 
�رشك���ة بانتالونز الهندي���ة، الراعي الر�شمي 
للمهرج���ان، اأن م���ن اأب���رز ال�شي���وف الذين 
النج���م  الع���ام  �شي�شارك���ون يف دورة ه���ذا 
واملنت���ج ال�شينمائي ال�شاب رانا داجوباتي، 
وجنم���ة ال�شينم���ا وعار�ش���ة االأزي���اء ال�شابة 
راي���زا ويل�شون، وكالهما من مدينة ت�شيناي 
عا�شمة والي���ة تاميل نادو، والنجمة عار�شة 
وم�شمم���ة االأزياء نيكي جال���راين، من مدينة 

بنغالور عا�شمة والية كارناتاكا.
وقالت رئي�شة “�شييما” بريندا برا�شاد 

معلقة عل���ى رعاي���ة بانتالون���ز للحدث هذا 
الع���ام “مت�ش���ي �شناع���ة االأناق���ة و�شناعة 
ال�شينما يداً بيد، خ�شو�شا يف واليات جنوب 
الهند، حيث مييل اجلمهور اإلى تقليد جنوم 

ال�شينما املف�شلني لديه يف اأزيائهم”.
ويع���د “�شييما” من اأك���رب املهرجانات 
ال�شينمائي���ة يف جنوب الهند، وهي املنطقة 
الت���ي ت�ش���م والي���ات ك���رال، تامي���ل نادو 
وكارنات���اكا، وحتظى باأك���ر ن�شبة م�شاهدة 
من اجلمهور �شم���ن الفعاليات ال�شينمائية 
االأخ���رى اخلا�ش���ة به���ذه املنطق���ة. و�شبق 
لدب���ي ا�شت�شافة فعاليات ال���دورة الرابعة 
م���ن “�شييم���ا”، والت���ي اأقيم���ت يف 2015، 
بينما ا�شت�شاف���ت اأبوظبي فعاليات الدورة 

ال�شاد�شة، التي اأقيمت العام املا�شي.

أحداث

تغ���رات اإيجابية وجّي���دة على �شعيد 
العمل.

ال ت���وّرط نف�س���ك يف �أم���ور ال ناق���ة لك 
فيها وال جمل.

رمبا حتب املغامرة، ولكن كن حذراً.

ابتعد قدر االإمكان عمن ي�شعى لتوتر
 العالقة.

تبحث ع���ن جدي���د لتخرج م���ن املاأزق 
العاطفي.

ت�شع���ر براحة نف�شية كب���رة م�شدرها 
ا�شتقرار االأمور.

ابتعد ع���ن املراهنة عل���ى النجاح لكن 
ثق مبا تقوم به.

ال تدع الهموم العائلية واملهنية توؤثر 
�شلباً عليك.

تواج���ه معار�ش���ني خلطط���ك، فتح���لَّ 
بال�شرب. 

 ادر����س قراراتك املقبل���ة بدقة كبرة 
فاأنت على املحك.

عليك التنّبه من بع�س االأخبار الكاذبة.

ممار�شة هوايتك �رشورية كلما �شنحت 
الظروف.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

30 اغسطس

1914
 ال���ق���وات االأمل��ان��ي��ة 
مدينة  على  ت�شتويل 
اأم���ي���ني ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
العاملية  احلرب  اأثناء 

االأولى.

1916
االأمركية  احلكومة    
جونز  ق��ان��ون  ت�شدر 
مبنح  فيه  تعد  ال��ذي 

الفلبني ا�شتقاللها.

1916
احلرب  تعلن  تركيا   
����ش���د روم����ان����ي����ا يف 
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة 

االأولى.

 1918
متزمتة  ا���ش��رتاك��ي��ة   
حت���������اول اغ���ت���ي���ال 
ال��رئ��ي�����س وال��زع��ي��م 
فالدمير  ال�شوفيتي 
ل���ي���ن���ني؛ خل��ي��ان��ت��ه 

اال�شرتاكية.

 1928
حزب  ت�شكيل  اإع��الن   

اال�شتقالل الهندي.

1941
ر�شا  اإي�����ران  ���ش��اه    
ب��ه��ل��وي ي��ت��ن��ازل عن 
ال��ع��ر���س الب��ن��ه حممد 

ر�شا بهلوي.

1944
الرو�شية  ال��ق��وات    
ت���دخ���ل ال��ع��ا���ش��م��ة 
الرومانية بوخار�شت.

أكتب في أي لحظة أشعر فيها أن روحي أرادت نفض الغبار
نقادنا ال يقرأون أعمال الشباب... الكاتبة ندى نسيم لـ “البالد”:

ن���دى ن�شي���م، اخت�شا�شي���ة اإر�ش���اد اجتماع���ي 
ومدربة يف جمال ال�شحة النف�شية، اإال اأنها ا�شتطاعت 
اأن تك���ون له���ا جغرافية خا�ش���ة بها يف ع���امل االأدب 
واالإب���داع، اإذ متكن���ت برواي���ة واح���دة وه���ي “ بديع 
املحيا” اأن جتمع حولها قلوب القراء وتري حياتهم 
م���ن خ���الل اإب���داع متوا�شل. ق���درة ندى عل���ى ال�رشد 
ق���درة وا�شحة واأنت ال ت�شع���ر بامللل من اجلري وراء 
التفا�شي���ل التي ت�شوقه���ا اإليك. اإنه عل���ى اأية حال 

ذلك ال�شيء الذي يوقظ فينا كل ما هو جميل.
“الب���الد” التقت بالروائية ن���دى ن�شيم يف لقاء 

اأ�شبه باأغنية خ�رشاء هذا ن�شه:

- كيف أمكن في خضم مشاغلك 
العديدة في مجال اإلرشاد النفسي 

واالجتماعي إفراد الوقت الالزم 
لعمل رواية “بديع المحيا”؟

 عندم���ا يك���ون لدين���ا ه���دف نري���د اأن نحقق���ه 
ون�شع���ى جاهدين لتنفيذه، ال�ش���يء ي�شبح م�شتحيال 
مع امل�شاغل، فالب���د اأن نح�شن اإدارة الوقت بطريقة 
خمططة لن�ش���ل اإلى مبتغان���ا واإن كان االأمر يتطلب 
�ملزي���د م���ن �ل�سغوط، م���ع �الإ�سارة �إلى �أن���ه مت �أخذ 
وقت طوي���ل يف اإعداد الرواية، اإذ ا�شتغرقت الكتابة 
م���ع االإعداد ال���الزم ما يقارب ال�شنت���ني، مت خاللهما 
املوازن���ة م���ا بني العم���ل يف جمال ال�شح���ة النف�شية 

واإيجاد الوقت املنا�شب للكتابة.

- هل يمكنني القول إن روايتك 
جاءت بعد نضوج تجربة معينة في 

الحياة؟
نع���م بالتاأكيد، ميك���ن الق���ول اإن جتربة العمل 
يف جمال ال�شحة النف�شي���ة وبالتحديد يف “العيادات 
النف�شية ملا يقارب االأرب���ع �شنوات” جعلتني قريبة 
ج���دا م���ن ق�شاي���ا النا����س وم�شاكله���م ومعاناته���م 
وبالتايل فاإن رواي���ة “بديع املحيا”، والتي حتمل يف 
طياتها جوان���ب كثرة من التحلي���ل النف�شي وطرح 
جمموعة م���ن الق�شايا االجتماعي���ة والنف�شية ما هي 
اإال انعكا����س خلربة اإر�شادية ج���اءت بعد �شنوات من 
العم���ل، فق���د اأ�شبح هن���اك ن�شوج اأك���ر يف كيفية 
التعاط���ي مع م�شكالت النا����س وكيفية توظيفها يف 

العمل الروائي لال�شتفادة منها.

- ما مفهومك للرواية؟
الرواي���ة هي تل���ك القالب االأدب���ي العميق الذي 
ي�شتوعب الكثر من اخل���ربات والتجارب وكل فنون 

الكلم���ة، اإذ ميك���ن اإدارة الزمن فيه���ا والتحكم يف 
ال�شخو�س وماهي اإال انعكا�س الأفكار الكاتب 

ال���ذي يرد من خاللها اإي�ش���ال ر�شالة، اأنا 
اأوؤمن باأن الرواية ر�شالة ت�شل لالآخرين 

مبتعة من خالل ال�رشد املقنع.

- النماذج البشرية 
“الشخصيات أو األبطال“، 

كيف تبنيها ندى؟ 
“بدي���ع  رواي���ة  يف 
بن���اء  مت  املحي���ا” 
خيالي���ة  �شخ�شي���ات 
ال�شم���ات  واإك�شابه���ا 
خ���ربة  م���ن  الالزم���ة 
التعام���ل م���ع النا����س 
الواق���ع  اأر����س  عل���ى 
الروائ���ي  فاخلي���ال 

خ���ربة  ح�شيل���ة  ه���و 
الكات���ب وقناعاته يف بناء 
ال�شخو�س، لذلك مت اإبراز 

جوانب يف ال�شخ�شيات قريبة من قلوب القراء �شواء 
يف اإب���راز مظاهر اخلر اأو ال�رش اأو ردة فعل ال�شخ�شية 
يف املواق���ف املختلفة. على �شبيل املثال: �شخ�شية 
البطلة )غالية،( ال�شخ�شية املحورية يف الرواية، هي 
يف الواق���ع �شخ�شية خيالي���ة مت بناوؤه���ا بعناية جدا 
ومت حتميلها جمموعة م���ن النكبات، لذلك القت 
تعاطف���ا وحبا من قبل الق���راء؛ الأنها حتمل 
�شم���ات تالم����س جمموع���ة م���ن الب�رش يف 

ال�شدق واملحبة وال�شرب والتفاوؤل.

- ما رأيك في حركة النقد؟ 
يقولون إنها السبب في 

أزمة األدب، فهل هي أزمة 
نقاد أم أزمة كتّاب؟

عمال  ه��ن��اك  اأن  اأع��ت��ق��د  ال 
اأدب���ي���ا ���ش��ي��اأخ��ذ خ��ط��وة من 
الن�شج والتميز اإذا مل يوجه 
عندما  ال�شليم،  النقد  له 
“بديع  رواي�����ة  ط��رح��ت 
املحيا” كنت على علم 
باأن االإ�شادات بال �شك 
���ش��ت�����ش��ع��دين، ول��ك��ن 
ك��ن��ت اأت���رق���ب ال��ن��ق��د؛ 
التحليل  اأن  اأع���ل���م  الأين 
ال��ع��م��ي��ق وال�����ق�����راءة بني 

الرواية  بناء  يف  اأجهلها  التي  واملالحظات  ال�شطور 
ال�شليمة �شتجعلني اأتعلم واأ�شتفيد لالأعمال املقبلة، 
اأعتقد اأن االإ�شكال اأن هناك اأزمة نقاد؛ ب�شبب عدم 
ت�شليطهم ال�شوء الكايف على اأعمال ال�شباب وتبنيها 

من اأجل تقيمها وتعميم اال�شتفادة.

كروائية شابة... هل استفدتِ من 
الجيل القديم والمخضرم من أمثال 

محمد عبدالملك والراحل عبداهلل 
خليفة وفوزية رشيد وأمين صالح؟

 اجلي���ل الق���دمي واملخ����رشم يف ع���امل الرواية 
البحرينية ي�شتحقون كل التقدير وال�شكر لقدرتهم 
على �شناع���ة امل�شهد الروائ���ي البحريني؛ بف�شل 
اأعماله���م املتميزة وتوثيق اأ�شمائه���م واإجنازاتهم 
وذل���ك يدع���و للتف���اوؤل، اأ�شتطي���ع الق���ول اإن من 
قراءت���ي لالأ�شت���اذ حممد عبدامللك وه���و من اأوائل 
كت���اب الرواية احلديث���ة، ا�شتفدت م���ن اأطروحاته 
الت���ي تاأخذ اأبعاد نف�شي���ة يف ال�رشد من خالل حتليل 

املواقف.

- ما أهم القضايا التي تشغل بال ندى؟
حمطت���ي الت���ي اأق���ف به���ا دائم���ا ت�شتوعب 
الق�شاي���ا النف�شية واالجتماعية التي يتعر�س لها 
االأفراد يف املجتمع، وهي الق�شايا التي ت�شتهوي 
قلم���ي للكتاب���ة فيه���ا واإي�شالها لزي���ادة الوعي 

وتبادل اخلربات.

- لمن تقرئين؟
لي�س ل���دي مرجعية واح���دة وثابت���ة يف القراءة؛ 
الأين اأق���راأ يف خمتل���ف الروايات واأح���ب االطالع على 
التج���ارب الروائية املتنوعة، ب���داأت بنجيب حمفوظ 
ث���م انتقلت اإلى الق���راءة يف االأدب الفرن�شي القدمي 
املرتج���م واأحيان���ا اأنتق���ل اإل���ى الرواي���ات ال�شبابية 
احلديث���ة، واملعيار يف ذلك هو اأنني اأبحث عن العمل 
ال���ذي يحتوي على تقني���ة عالية يف الكتاب���ة اإ�شافة 
اإلى وجود الفل�شف���ة الفكرية العميقة، وكذلك اأهتم 
باالأفكار والق�شايا املعا�رشة التي تطرحها الروايات 
احلديث���ة والتي حتاك���ي واقعنا وممك���ن اال�شتفادة 

منها.

- ما عاداتك الكتابية؟ 
الهادئ���ة  املو�شيقي���ة  االأج���واء  تلهمن���ي 
للكتاب���ة وكذلك االأماك���ن الهادئ���ة واملنعزلة 
والتي ميك���ن التعاي�س فيها م���ع ال�شخ�شيات 
وحتفيز اخليال.اأكتب يف اأي حلظ���ة اأ�شعر فيها اأن 
روح���ي اأرادت اأن تنف����س الغب���ار وت�شاط���ر االآخرين 

همومهم.

- ما مشاريعك األدبية المستقبلية؟
اأعمل حاليا عل���ى كتابة رواية جديدة �شتت�شمن 
ق�شايا اجتماعية ونف�شية متنوعة يف الطرح، وكذلك 
ل���دي جمموع���ة مق���االت ثقافي���ة �شيت���م طرحها يف 

ال�شحف.

اأ�سامة املاجد
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األخيرة
اأملانيا ت�شتعيد جدار برلني ال�شهري

“الرجل اجلمجمة” يثري اجلدل يف كولومبيا

اأملانيا تزيل متثال ذهبيا لأردوغان اإثر احتجاجات

اأعلن عدد من الفنانني اأنهم يخططون لبناء �صورة طبق الأ�صل من اجلدار حول و�صط مدينة برلني يف منت�صف 
اأكتوب����ر. ويتعني عل����ى زوار املج�صم �رشاء “تاأ�صريات” عرب الإنرتنت مقابل 15 يورو )17.50 دولر(. وعند الدخول 
اإل����ى املنطقة امل�صورة، �صي�صطرون اإل����ى تبديل هواتفهم اخللوية للح�صول على هاتف ذكي يوفر اإر�صادات حول 
جولة، ت�صمل اأفالما وثائقية ومعار�ض وحفالت مو�صيقية. ومن املقرر هدم اجلدار يوم 9 نوفمرب، اأي بعد 29 �صنة 

من �سقوط جدار برلني الأ�سلي، الذي ق�سم املدينة من العام 1961 اإلى العام 1989. 

خ�ص���ع �ص���اب يبلغ من العم���ر 22 عاما 
لعدد من العملي���ات اجلراحية والتجميلية؛ 
ليغ���ري مالم���ح وجه���ه اإل���ى �ص���كل ي�صب���ه 
“اجلمجم���ة”، ح�ص���ب م���ا ذكرت���ه �صحيفة 

“املريور” الربيطانية.
وق���ال امل�ص���در اإن ال�ص���اب امل�صم���ى 
اإريك ينري هينكابي رامرييز اأجرى عمليات 
جراحية �صعب���ة ليغري �ص���كل وجهه ب�صكل 

كام���ل، اإل اأن متابعي���ه يقولون اإن �صكل���ه اأ�صبح مرعبا، ويبدو مثل “ال�صيط���ان”. واأو�صح ال�صاب اإريك 
اأنه اأجرى خالل العامني املا�صيني عمليات جراحية وجتميلية على اأنفه واأذنيه وعينيه ول�صانه، م�صيفا 
“اأحب اجلماجم منذ �صغري”. وتابع “كنت اأريد القيام بهذه العمليات حني كنت طفال، لكن اأمي كانت 
ترف�ض الأمر، وبعد وفاتها بداأت تنفيذ ما كنت اأحلم به”. واإريك هو اأول �صخ�ض يف كولومبيا يجري هذا 

النوع من العمليات ليغري مظهر وجهه، الأمر الذي جلب له عددا كبريا من النتقادات.

اأزال رج���ال اإطف���اء يف اأملانيا اأم����ض الأربعاء 
متث���ال ذهبي���ا للرئي����ض الرتك���ي رج���ب طي���ب 
اردوغ���ان لأ�صب���اب اأمنية بعدما اأث���ار وجوده رد 

فعل غا�صبا من ال�صكان املحليني.
وو�صع منظم���و مهرجان فني بعنوان “اأخبار 
�صيئ���ة” متثال طوله اأربعة اأمتار لردوغان بذراع 
ممتدة يف ميدان الوح���دة الأملانية بو�صط مدينة 

في�صبادن بغرب البالد يوم الإثنني. لكن و�صائل اإعالم اأملانية ذكرت اأن البع�ض كتب عبارات 
جرافيتي على التمثال اإحداها “هتلر الرتكي”، بينما احتج مئات ال�صكان على وجوده.

وقالت ال�رشطة اإن���ه حفاظا على �صالمة النا�ض، ا�صتخدم رجال الإطفاء رافعة �صخمة لإزالة 
التمثال خالل ال�صاعات الأولى من �صباح الأربعاء.

 Social
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وح�ش بحري عمالق
يف �شواحل نيوزيلندا

ع���ر على حبار عم���الق يف ال�صاحل اجلنوب���ي من ويلينغتون عا�صم���ة نيوزيلندا، 
و�صفته التقارير باأنه “وح�ض” حقيقي.

ومت اكت�صاف هذا “املخلوق البحري” بوا�صطة 3 من الأ�صقاء، اأثناء نزهة �صباحية 
لل�صباح���ة بال�صاطئ. وعلى الرغ���م من اأن الأمر ل يزال اأمام الباحثني للدرا�صة، الذين 
اأخذوا هذا الكت�صاف املهم يف حيز النظرة العلمية، اإل اأن املكت�صفني الثالثة حتدثوا 
لو�صائ���ل الإعالم والتقطوا بع�ض ال�صور ال�صتباقي���ة. وقال دانييل ابلني ل�صحيفة 
نيوزيلن���د هريالد “لقد اأ�صار اأخي اإليه وهو يقول، انظ���روا ما هذا؟”. واأ�صاف “كان 

على جانب الطريق وكان كبريا بحق”. 
ت �صور له على في�صبوك،  واأكد الغوا�صون اأن طول احلبار يقدر ب� 4.2 مرت، وُن�رشرِ
حي���ث ا�صتقطبت اأكر من 6800 م�صاركة. واأك���دت اإدارة املحافظة يف نيوزيلندا اأن 
املخلوق الذي مت العثور عليه كان حبارا عمالقا، وهو كبري جدا، وعلى الأرجح الأكرب 

من نوعه على الإطالق. 
وترتاوح اأطوال احلبار يف العادة من 3 اإلى 9 اأمتار ويعترب من اأكرب الال فقاريات 

على وجه الأر�ض.
ومن النادر التقاط �سور فيديو حية له، ومل يحدث ذلك منذ العام 2004.

�صورة للم�صور لوي�ض درليكوفا خالل م�صابقة جملة “�صكوبا دايفينغ 2018” للت�صوير 
حتت املاء التي �صارك فيها م�صورون ماهرون من خمتلف دول العامل.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج
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الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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حالة 
الطقس

الطق����ض ح���ار ورط���ب م���ع بع����ض 
ال�صح���ب وفر�ص���ة لت�ص���كل �صب���اب 
خفيف يف بع�ض املناطق عند الفجر.

الرياح �صمالي���ة �رشقية عموما من 10 اإلى 15 
عقدة ثم تتحول اإلى متقلبة الجتاه من 5 اإلى 

10 عقد يف وقت لحق هذه الليلة.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي
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مواقيت 
الصالة

�شدمة يف تون�ش.. اغت�شاب جماعي لفتاة قا�شر ينتهي باملوت
�صدمت حادث���ة اغت�صاب جماع���ي لطفلة قا�رش 
مل يتج���اوز عمره���ا 15 �صنة، على اأي���دي جمموعة من 
الأ�صخا����ض بعد اختطافها من من���زل عائلتها، الراأي 
العام يف تون�ض، لب�صاعتها وفظاعتها، بعد اأن انتهت 
بوف���اة ج���ّدة الطفل���ة الت���ي تدخلت ملن���ع اختطاف 

حفيدتها.

وقال���ت �صح���ف تون�صي���ة اإن احل���ادث وق���ع يف 
بل���دة قب���اط التابع���ة ملحافظة باج���ة. وك�سفت عن 
اأن جمهولني اقتحم���وا منزل العائل���ة، واعتدوا على 
اجلدة، التي تبلغ م���ن العمر 80 عاما، وعلى والدتها 
)55 �صن���ة( بال�رشب، قب���ل اأن يختطفوا الطفلة اأمام 
اأعينهما. وتوفي���ت اجلدة، م�صاء الثالثاء، مب�صت�صفى 

�صارل نيكول بالعا�صمة تون����ض، متاأثرة بالإ�صابات 
التي تعر�صت لها عل���ى م�صتوى ال�صدر والعني، يف 
حني ل ت���زال والدة الطفل���ة تتلقى الع���الج من اآثار 
ال����رشب املربح الذي تعر�صت ل���ه. ومت العثور على 
الفت���اة ال�صحي���ة ملقاة بواٍد يبعد ع���ن منزل العائلة 
نحو 5 كلم، ح�صب ما اأعلنت وزارة الداخلية. و�رشحت 

الفت���اة، قبل دخولها يف حالة غيبوب���ة، اأنه مت �رشبها 
والعت���داء عليه���ا جن�صي���ا م���ن ط���رف جمموع���ة من 

الأ�صخا�ض.
يف  م�صتب���ه  اأ�صخا����ض   4 ال�رشط���ة  واعتقل���ت 
تورطهم يف الق�صية، فيما توا�صل ال�صلطات الأمنية 

حتقيقاتها للقب�ض على املتورطني الآخرين.

ف�شيحة دعارة
مدوية يف لبنان

الإجازة الطويلة 
تطيل عمر الإن�شان

ذك���رت و�صائل اإع���الم حملي���ة لبنانية اأن 
جه���از الأم���ن الداخل���ي اأوق���ف رئي����ض مكتب 
مكافحة جرائم الآداب لتورطه يف اإدارة �صبكات 
دع���ارة. ويخ�ص���ع ال�صاب���ط وهو برتب���ة عقيد 
للتحقيق قبل اأن يح���ال اإلى املجل�ض التاأديبي 
يف ال�صل���ك، ح�صبما اأوردت و�صائل الإعالم التي 
ذكرت اأن عملية ال�صب���ط جرت بالتن�صيق بني 
ال�رشطة الق�صائي���ة و�صعبة املعلومات يف قوى 

الأمن الداخلي.
وو�صف���ت بع����ض املواق���ع املحلية اخلرب 
بالف�صيحة املدوية مل�صوؤول اأمني يفرت�ض اأن 
يكافح جرائم الآداب، كالدعارة والإجتار بالب�رش.

ومل ي�ص���در ع���ن الأم���ن الداخل���ي اأي بيان 
ر�صمي يوؤكد اأو ينفي املعلومات املتداولة.

تو�ص���ل جمموعة م���ن العلم���اء اإلى اأن 
النا����ض الذي���ن يق�صون عط���الت طويلة، 
يعي�ص���ون يف املتو�ص���ط حي���اة اأط���ول من 
الذي���ن يدمنون العم���ل ويح�صل���ون على 
عطالت ق�صرية، كم���ا اأنهم يعانون بن�صبة 

اأقل من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وقدمت جمموعة العلماء نتائج بحثها 
يف موؤمت���ر جمعية اأمرا�ض القلب الأوروبية 

مبيونيخ الأملانية.
تيم���و  الخت�صا�ص���ي  وحت���دث 
�صرتاندبرغ من جامعة هل�صنكي الفلندية، 
قائ���ال “اإن الإج���ازات و العط���ل، اأم���ر جيد 
للتخل�ض من اأمرا�ض القلب والتوتر، وهو 

اأمر ملحوظ ب�صكل كبري لدى الرجال”.
واأك���د املخت�ص���ون عل���ى دور النظام 
الغذائي الذي يلعب دورا كبريا يف حتديد 
متو�ص���ط العم���ر متنا�صبا ب�ص���كل كبري مع 

فرتات الراحة.

• �صهدت اإ�صبانيا حربا من نوع اآخر مل تكن دامية، بل جمرد �صغب عفوي يرتا�صق فيه ال�صكان حبات البندورة.	

ارتف���اع امل���وج م���ن ق���دم اإل���ى 3 
اأقدام. درجة احل���رارة ال�صغرى 40 

والعظمى 30 درجة مئوية.
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