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

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3613 
األربعاء

5 سبتمبر 2018 
25 ذو الحجة 1439

اإق�صاء الربملان من “فيتو” التعديل 
على املزايا واال�صرتاكات
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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

الدكتوراه المهنية... 
فقاعة “الدال” قبل األسماء

ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية

في )الحلقة الرابعة(

7

موا�صلة جهود تطوير املدن والقرى
ت�صلم االإ�صدار االأول من “اجلنوبية تاميز”... �صمو رئي�س الوزراء:

• 2�سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �سمو حمافظ �جلنوبية	

تناق���ش “$” يف مل��ف اأع��ده الزمي��ل را�ش��د الغائ��ب على حلق��ات عدة مع 

جمموع��ة م�شوؤول��ن م��ن جه��ات ر�شمية متنوع��ة مو�ش��وع ال�شاعة ع��ن ال�شهادات 

املهني��ة، وت�ش��ع ال�شحيف��ة اأم��ام الق��ارئ ح�شيل��ة املواق��ف الر�شمي��ة، التي جاء 

بع�شها وا�شحا بنبذها، واآخر مرتددا باإجازتها، ولكنه يقول ذلك على ا�شتحياء.

وكيل “التعليم” اجلودر لـ “$”:

ليــ�ص مـــــن اخت�صـــا�ص 
“الرتبيـــــة” معادلــــــة 

ال�صهـــــادات املهنيـة

للمحافظة عمل  منهج  �صموه  توجيهات  علي:  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو 

�صاكر ال�صرت رئي�صا 
تنفيذيا لـ “الغرفة”

�ل�سناب�س - بيت �لتجار: قرر جمل�س �إد�رة 
غرف���ة جت���ارة و�س���ناعة �لبحري���ن يف �جتماعه 
�خلام����س و�ملنعق���د �الأح���د برئا�س���ة رئي����س 
�لغرف���ة �س���مري نا����س تعي���ن �س���اكر �ل�س���رت 
رئي�ًس���ا تنفيذًيا للغرفة، �عتباًر� من تاريخ 12 
�س���بتمرب 2018.و�أعرب نا�س عن �أمله �أن ي�س���اهم 
تويل �ل�س���رت حتقيق �إ�سافة يف م�س���رية �لغرفة ويف 

تلبية تطلعات �أع�س���ائها وجمتمع �الأعمال؛ 
10للخربة و�ملعرفة �لتي يتميز بها.

خــالــد بـن عـبــداهلل: افـتـتــاح “اإيـكـيــا” 
يوؤكـد فـاعـلـيـة الـ�صـيـا�صات االقتـ�صــاديــة
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موا�صلة جهود التطوير واالرتقاء بكل املدن والقرى

ت�صجيع �صمو رئي�س الوزراء حافز للإجنازات

ت�شلم االإ�شدار االأول من “اجلنوبية تاميز”... �شمو رئي�س الوزراء:

“اجلنوبية تاميز” لتعزيز التوا�شل... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنامة - بنا: لدى ت�ش���لم �شموه االإ�شدار االأول 
من �ش���حيفة “اجلنوبية تاميز” االإلكرتونية من �شمو 
حمافظ اجلنوبية، اأكد رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة اأن اأولوية 
عم���ل احلكومة يف خمتلف مراح���ل العمل الوطني هي 
موا�ش���لة جهود التطوير واالرتقاء بكافة مدن وقرى 
اململك���ة ع���ر م�رشوعات تنموي���ة تعزز من م�ش���توى 
جودة وكفاية اخلدمات املقدم���ة للمواطنني وتلبي 

تطلعاتهم يف حياة معي�شية ذات جودة عالية.
واأ�ش���ار �ش���موه اإلى حر�س احلكوم���ة على تلبية 
احتياج���ات املواطن���ني ع���ر منظوم���ة متكاملة من 
الت���ي تغط���ي احتياجاته���ا يف امل���دن  امل�رشوع���ات 
والقرى، واأن توجيهات �شموه للم�شوؤولني يف خمتلف 
القطاع���ات دائم���ا توؤكد ����رشورة تكثي���ف اللقاءات 
املبا����رشة م���ع املواطنني واال�ش���تماع اإل���ى مطالبهم 

والعمل على حلها.
وقال �ش���موه “اإن خدمة املواطن واجب نعتز به، 
ف�ش���عب البحرين ي�ش���تحق الكثري، وغلين���ا اأن نعمل 
جميع���ا من اأجل الو�ش���ول بالوطن اإل���ى اأعلى مراتب 
الرفعة والتقدم احل�ش���اري الذي ت�ش���تحقه البحرين 

و�شعبها الكرمي”.
واأ�ش���اف �ش���موه “كلنا ����رشكاء يف بن���اء الوطن، 
وعلينا جميعا اأن نكون يدا واحدة يف هذا التوجه، واأال 
ي�ش���غلنا عن امل�ش���اركة يف مناء الوطن وازدهاره اأي 

اأمر اآخر”.
وكان �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
ا�ش���تقبل اأم�س يف ق�رش الق�ش���يبية حمافظ اجلنوبية 
�ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة،  

ال���ذي اأه���دى �ش���موه االإ�ش���دار االأول مطبوع���ا م���ن 
�شحيفة “اجلنوبية تاميز”، وهي �شحيفة اإلكرتونية 
واجتماعية اأ�ش���بوعية ته���دف اإلى تعزيز التوا�ش���ل 
م���ع االأهايل، والتع���رف على اأبرز االأن�ش���طة والرامج 

والفعاليات التي تقوم بها املحافظة.
وخالل اللقاء، اأثنى �شموه على مبادرة املحافظة 
اجلنوبية بتد�ش���ني �ش���حيفة “اجلنوبية تاميز”، وما 
متثل���ه م���ن قيمة كو�ش���يلة اإعالمي���ة تعزز م���ن مبداأ 

ال�رشاكة املجتمعية بني اأبناء املحافظة واالطالع على 
اإجنازاتها وخدماتها. واأعرب �ش���موه ع���ن اإعجابه مبا 
متيزت به ال�شحيفة من م�شتوى متطور يف املحتوى 
ومن ثراء يف املو�ش���وعات، االأمر الذي يو�ش���ح مدى 
حج���م اجله���د الكبري ال���ذي بذل���ه القائم���ون عليها، 

متمنيا �شموه لهم ا�شتمرار النجاح والتوفيق.
ون���وه �ش���موه اإلى ال���دور املهم ال���ذي يقوم به 
االإعالم يف دعم م�ش���رية التنمية يف خمتلف حمافظات 

اململك���ة، من خالل تركيزه على كل ما من �ش���اأنه اأن 
ي�ش���هم يف تنوير الراأي العام وربط املواطن بق�شايا 
وطنه وجمتمعه. واأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء باجلهود التي يقوم بها �ش���مو ال�شيخ خليفة 
بن علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة يف االرتقاء باملحافظ 
اجلنوبي���ة من خ���الل حزم���ة متنوعة م���ن امل�رشوعات 
التنموي���ة، وحقق تط���وًرا م�ش���هوًدا يف خمتلف اأوجه 

احلياة باملحافظة.

اأع���رب حماف���ظ اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة عن 
خال�س ال�شكر والتقدير لالأمري الوالد �شاحب 
ال�ش���مو امللكي رئي�س ال���وزراء على ما يقوم 
به من جهود يف �ش���بيل مناء الوطن وتقدمه، 
م�ش���يدا مبا يوليه �ش���موه من حر�س ومتابعة 
لكل امل�رشوعات يف املحافظة اجلنوبية وبقية 

مناطق البحرين.
�ش���احب  توجيه���ات  اأن  �ش���موه  واأك���د 
ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء ت�ش���كل منهج 
عم���ل للمحافظ���ة م���ن اأجل حتقي���ق تطلعات 
الت�ش���جيع  “اإن  �ش���موه  وق���ال  املواطن���ني، 
ال���ذي نلق���اه م���ن �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
رئي����س ال���وزراء ي�ش���كل لنا حاف���زا على بذل 

مزيد م���ن االإجنازات التي تع���ود باخلري على 
املواطنني”.

واأك���د �ش���موه اأن حر����س املحافظة على 
تد�شني �شحيفة اإلكرتونية تخت�س باأخبارها 
الر�ش���الة  دور  اأهمي���ة  م���ن  انطالق���ا  ياأت���ي 
االإعالمي���ة يف حتقي���ق التوا�ش���ل املجتمع���ي 
الذي ي�شدد �ش���موه دائما عليه؛ بو�شفه اأحد 
اأه���م االأدوات يف دعم مقوم���ات التنمية التي 
ت�شهدها مملكة البحرين يف كافة القطاعات.

ياأتي تد�شني ال�شحيفة االأولى للمحافظة 
)اجلنوبي���ة تامي���ز(؛ لتعزي���ز التوا�ش���ل م���ع 
االأه���ايل واملواطن���ني والتع���رف عل���ى اأب���رز 
االأن�ش���طة والرامج والفعالي���ات التي تقوم 

بها املحافظة.

وتاأتي فكرة �ش���حيفة “اجلنوبية تاميز” 
�شمن اهتمام وحر�س �شمو ال�شيخ خليفة بن 
عل���ي اآل خليف���ة ملبداأ امل�ش���اركة املجتمعية 
االإعالمي���ة  القن���وات  م���ن  العدي���د  وفت���ح 
واالجتماعي���ة يف �ش���تى املج���االت كاإ�ش���دار 
�ش���حيفة اإلكرتونية واجتماعية اأ�شبوعية تعد 
االأولى م���ن نوعها عل���ى م�ش���توى املحافظة 

اجلنوبية.
و�شتتناول “اجلنوبية تاميز“ اأبرز االأخبار 
االجتماعية، اإ�شافة اإلى روزنامة خا�شة باأجندة 
الرامج والفعاليات اخلا�شة باملحافظة، كما 
�شتت�ش���من حالة الطق����س والطوالع والنجوم 
وجوانب اأخرى تعزز العادات الثقافية البارزة 

يف املحافظة اجلنوبية.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �شمو حمافظ اجلنوبية	

• �شمو رئي�س الوزراء يت�شلم االإ�شدار االأول من �شحيفة “اجلنوبية تاميز” االإلكرتونية	

م���������رشوع����ات ت���ن���م���وي���ة ل���ت���ع���زي���ز ج�������ودة اخل�����دم�����ات ل��ل��م��واط��ن��ني 
مطالبهم  اإل��ى  واال�شتماع  املواطنني  م��ع  املبا�رشة  ال��ل��ق��اءات  تكثيف 
باملحافظة االرت��ق��اء  يف  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  بجهود  االإ���ش��ادة 
“اجلنوبي��ة تامي���ز” و�شيل����ة تع����زز م��ن مب���داأ ال�ش�راك����ة املجتمعي�������ة
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مقرتحات الوفد احلكومي ال تعالج و�صع ال�صناديق التقاعدية

التعديل على املزايا واال�صرتاكات اإق�صاء الربملان من “فيتو” 

الوفد النيابي تقدم بر�ؤية جديدة ت�شرتط الرقابة على “التاأمينات”... العرادي:

ر�ؤية �فد النواب على طا�لة “تر�يكا” التقاعد:

الق�ش����يبية - جمل�س النواب: اأكد النائب الأ�ل 
لرئي�����س جمل�س النواب، رئي�����س �فد جمل�س النواب 
يف اللجن����ة احلكومي����ة الربملاني����ة امل�ش����رتكة لبحث 
قان����وين التقاعد علي العرادي، اأن����ه مت عقد اجتماع 
ت�شا�ري �ش����باح اأم�س لأع�ش����اء املجل�س؛ لإطالعهم 
على ت�ش����ور �ر�ؤية الوف����د النيابي ب�ش����اأن م�رش�عي 
قان����وين التقاع����د، �مت التط����رق اإل����ى ال�ش����ياغات 
الت�رشيعي����ة مل����واد قان����وين التقاعد، م�ش����را اإلى اأن 
اجلمي����ع يعمل بكل حر�����س �م�ش����وؤ�لية على تنفيذ 
التوجيه����ات امللكية ال�ش����امية �مب����ا يحقق احلفاظ 
على ال�ش����ناديق التقاعدية �ي�شمن دميومة عملها، 
�قدرته����ا على الإيفاء بالتزاماته����ا، �تطوير عملها، 
�اإ�ش����الح النظام التقاعدي.�تقدم العرادي �با�شم 
اأع�ش����اء الوفد النيابي يف اللجنة امل�ش����رتكة بال�شكر 
�التقدي����ر لأع�ش����اء الوف����د احلكوم����ي ��فد جمل�س 
ال�شورى على مقرتحاتهم �مرئياتهم ملعاجلة ��شع 
ال�ش����ناديق �مواجه����ة العجز الكت����واري، �التي مت 
طرحها خالل الجتماعات امل�ش����رتكة التي مت عقدها 
على مدى �شهرين متوا�شلني، �اأبدى فيها الوفدان 
تعا�نا كبرا ��رشاكة حقيقية للو�ش����ول ل�ش����ياغات 
توافقية حتق����ق الأهداف املرجوة م����ن عمل اللجنة، 
�بينت مدى احلر�س �امل�شوؤ�لية التي ي�شطلع بها 

الوفدان.

�اأردف رئي�����س الوفد النياب����ي، اأن �فد النواب 
�ج����د اأن كاف����ة املعاجل����ات �املقرتح����ات الت����ي مت 
تقدميه����ا من الوف����د احلكوم����ي �اإن كان����ت جيدة، 
اإل اأنها غ����ر كافية لتحقي����ق �اإدراك معاجلة فعلية 
لو�شع ال�شناديق، كما اأنها ل ت�شع ال�شوابط الالزمة 
�الكفيلة بتحقيق الرقابة املبا�رشة على ال�شناديق، 
�عليه فق����د تقدم الوفد النياب����ي بتعديالت �ر�ؤية 
جدي����دة، ت�ش����رتط رقاب����ة دي����وان الرقاب����ة املالي����ة 
�الإداري����ة عل����ى قرارات �تو�ش����يات جمل�����س اإدارة 
الهيئ����ة العام����ة للتام����ني الجتماعي، كما فر�ش����ت 
التعديالت املقرتح����ة من الوفد النيابي اآلية مبا�رشة 

للرقاب����ة النيابية على تو�ش����يات �ق����رارات جمل�س 
اإدارة الهيئ����ة من خالل رقابة املجل�س املنتخب على 

الوزير امل�شوؤ�ل.
�مت التفاق يف الجتم����اع على بحث التعديالت 
جان����ب  م����ن  اجلدي����دة  الر�ؤي����ة  �ف����ق  املقرتح����ة، 
اأع�ش����اء املجل�س النياب����ي، على اأن يتم مناق�ش����تها 
�ا�ش����تعرا�س املرئيات ب�ش����انها خالل اجتماع لحق، 
�اأن يت����م ال�ش����تعانة ب����راأي اخلب����ر الكت����واري يف 
التعدي����الت املقرتح����ة، �اختتم الجتماع بالإ�ش����ادة 
مبقرتحات النواب احل�شور، �التي تعك�س حر�شهم 

�اهتمامهم مب�شلحة الوطن �املواطنني.

اأق�شى الوفد النيابي يف اجتماعات بحث 
تعدي���ل قانوين التقاعد، املجل�س الت�رشيعي 
م���ن اإح���دى �ش���الحياته املق���رة يف القانون 

احلايل يف التعديل على املزايا التقاعدية.
�ن�ش����ت الر�ؤي����ة الت����ي اأعده����ا الوف����د 
النياب����ي يف هيئة م�رش�ع بقانون �ح�ش����لت 
“البالد” على ن�ش����خة منه����ا، على تفوي�س 
للتاأم����ني  العام����ة  الهيئ����ة  اإدارة  جمل�����س 
الجتماعي باإج����راء اأي تعديالت على املزايا 
التقاعدي����ة اأ� ا�ش����رتاكات التقاعد �رفعها 

لوزير املالية للموافقة عليها اأ� رف�شها.
�اأ�ش����ارت املادة اإلى اأنه “اإذا راأى �زير 
املالي����ة اأن ه����ذه التو�ش����يات اأ� القرارات 

تت�شمن خر�جا عن ال�شيا�شة العامة للد�لة 
اأ� م�شا�شا بالأ��شاع املالية للهيئة، كان له 
العرتا�س عليها خ����الل 15 يوما من تاريخ 
رفع التو�ش����يات اإليه، �اإعادته اإلى جمل�س 
الإدارة م�شفوعة باأ�شباب العرتا�س لإعادة 

النظر فيها.
�ن�ش����ت عل����ى اأن����ه “اإذا اأ�����رش جمل�����س 
الإدارة على تو�ش����يته تول����ى الوزير عر�س 
الأمر عل����ى جمل�س ال����وزراء لتخ����اذ ما يراه 
ب�شاأنها مع اإبالغ جمل�س الإدارة مبا اتخذ من 
اإجراء، �تر�ش����ل ن�ش����خة من تلك التو�شيات 
فور �ش����د�رها اإلى دي����وان الرقابة املالية 

�الإدارية”.
�توقع����ت م�ش����ادر لل�ش����حيفة اأن يتم 
ح�شم املو�شوع بعد التوافق عليه من جانب 

النواب عرب جل�ش����ة ا�شتثنائية نهاية ال�شهر 
اجل����اري، عل����ى اأن يب����داأ �رشي����ان القانون يف 

يناير املقبل يف حال املوافقة عليه.

• الوفد النيابي يف اللجنة احلكومية الربملانية لبحث قانوين التقاعد	

البحرين والكويت تبحثان التن�صيق يف االأمن البحري

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل �زي���ر الداخلية 
الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د ب���ن عبداهلل اآل 
خليف���ة، �ش���باح اأم����س �كي���ل �زارة الداخلية 
امل�شاعد ل�ش���وؤ�ن اأمن احلد�د بد�لة الكويت 
ال�ش���قيقة اللواء ال�ش���يخ �ش���امل ن���واف الأحمد 
اجلابر ال�شباح، بح�ش���ور �شفر د�لة الكويت 
ال�ش���قيقة لدى مملك���ة البحرين ال�ش���يخ عزام 
بن مبارك ال�ش���باح، �رئي�س الأمن العام اللواء 
طارق احل�شن، �قائد خفر ال�شواحل اللواء عالء 
�شيادي.�يف الجتماع، اأ�شاد الوزير بالعالقات 
الوثيقة �التاريخية الت���ي تربط بني قيادتي 
البلدين ��ش���عبيهما ال�ش���قيقني، �منوها اإلى 

حر�س البلدين على موا�ش���لة تطوير التعا�ن 
الثنائي املتميز خ�شو�ش���ا يف املجال الأمني؛ 
بهدف تعزيزه �تو�شيع اآفاقه خلدمة امل�شالح 
امل�شرتكة �مواجهة التحديات التي ت�شتهدف 
جم���الت  بح���ث  �مت  �ال�ش���تقرار.  الأم���ن 
التعا�ن �التن�ش���يق يف جم���الت الأمن البحري 
�ا�ش���تعرا�س القدرات الأمنية املتطورة التي 
يحققها م����رش�ع ال�ش���ياج الأمن���ي الإلكرت�ين 
يف تاأمني احلد�د، اإ�ش���افة اإل���ى جهود تطوير 
خفر ال�ش���واحل �تز�يده باأح���دث املنظومات 
التكنولوجي���ة �التدريبية، كم���ا مت بحث عدد 

من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

�صيد علي املحافظة

العالقات مع الكويت ترتكز على تاريخ طويل من املحبة املتبادلة
ا�شتقبل �كيل الداخلية امل�شاعد ل�شوؤ�ن اأمن احلد�د بالكويت... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: ا�ش����تقبل رئي�س الوزراء �ش����احب 
ال�ش����مو امللك����ي الأمر خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة 
بق�رش الق�شيبية �ش����باح اأم�س �كيل �زارة الداخلية 
امل�ش����اعد ل�ش����وؤ�ن اأم����ن احل����د�د بد�ل����ة الكوي����ت 
ال�شقيقة اللواء ال�ش����يخ �شامل نواف الأحمد ال�شباح، 
ال����ذي يز�ر مملك����ة البحرين حالًي����ا يف اإطار عالقات 
الأخوة �التعا�ن التي تربط بني البلدين ال�شقيقني.

�خ����الل اللق����اء، رحب �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
رئي�����س الوزراء بزيارة ال�ش����يخ �ش����امل ن����واف الأحمد 
ال�شباح اإلى مملكة البحرين، �التي جت�شد مدى عمق 
الر�اب����ط الأخوية الرا�ش����خة التي جتم����ع بني مملكة 
البحرين �د�لة الكويت ال�ش����قيقة �ما تتميز به من 

خ�شو�ش����ية تعك�س ��ش����ائج القرب����ى �املحبة التي 
تربط البلدين ��شعبيهما ال�شقيقني.

�م����ن جانبه، نقل ال�ش����يخ �ش����امل ن����واف الأحمد 
ال�ش����باح اإلى �شاحب ال�ش����مو امللكي رئي�س الوزراء 
حتيات �تقدير اأمر د�لة الكويت ال�شقيقة �شاحب 
ال�شمو ال�ش����يخ �ش����باح الأحمد اجلابر ال�شباح، ��يل 
العهد �ش����مو ال�ش����يخ ن����واف الأحمد اجلابر ال�ش����باح 
�متنيات �ش����موهما ململكة البحرين ��شعبها بد�ام 
التقدم �الرخاء، فيما كلفه �شموه بنقل حتياته اإلى 
�شاحب ال�ش����مو اأمر د�لة الكويت ال�شقيقة، ��شمو 
�يل العهد، ��ش����مو رئي�س جمل�س الوزراء، �متنيات 
�ش����موه لد�لة الكويت قيادة �حكومة ��ش����عبا د�ام 

الرفع����ة �الزدهار. �اأعرب �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
رئي�س الوزراء عن ارتياحه ملا ي�شهده م�شار التعا�ن 
�التن�شيق بني البلدين ال�شقيقني من تقدم �تطور 
يف املجالت كافة؛ بف�ش����ل م����ا حتظى به من اهتمام 

�دعم من قيادة البلدين ال�شقيقني.
�اأ�ش����اد �ش����موه بالد�ر املهم ال����ذي يقوم اأمر 
د�لة الكويت ال�شقيقة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح 
الأحم����د اجلاب����ر ال�ش����باح يف تعزيز م�ش����رة التعا�ن 
اخلليج����ي �العرب����ي، �م����ا يبذله �ش����موه م����ن جهود 
خدمة الق�شايا الإن�شانية على امل�شتويني الإقليمي 
�العربي ا�ش����تحق �ش����موه م����ن خالله����ا اأن ينال كل 

التقدير �التكرمي.

�قال �ش����موه “اإن حمب����ة الكوي����ت �اأهلها يف ل 
ميك����ن اأن ت�ش����فها الكلمات، �ما يجم����ع بني بلدينا 
م����ن تاريخ طويل م����ن املحبة �التوا�ش����ل، لهو خر 
�ش����اهد �دلي����ل على متي����ز العالقات ب����ني البلدين 
ال�ش����قيقني”. �اأكد �ش����احب ال�ش����مو امللكي رئي�س 
ال����وزراء اأن العالق����ات البحريني����ة الكويتي����ة تزداد 
ر�شوخا مع ال�ش����نني؛ لأنها ترتكز على تاريخ طويل 
م����ن املحب����ة املتبادل����ة ب����ني البلدي����ن �ال�ش����عبني 
ال�شقيقني، �م�ش����تقبل هذه العالقات �شيكون اأكرث 

اإ�رشاقا �ازدهارا.
م����ن جانبه، اأعرب ال�ش����يخ �ش����امل ن����واف الأحمد 
ال�شباح عن �شكره �تقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي 

رئي�س الوزراء على ما �ش����مله به من حفا�ة �ترحيب، 
تعك�س ما يكنه �ش����موه من حمبة �اعت����زاز بالكويت 
��شعبها، موؤكدا اأن الكويت ��شعبها يبادلون �شموه 
املحبة �التقدير، م�ش����يدا مبا ي�ش����طلع به �ش����احب 
ال�ش����مو امللكي رئي�س ال����وزراء من جه����ود لتوطيد 
العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين ال�شقيقني، 
�ما يوا�شل �ش����موه القيام به من د�ر بناء يف تعزيز 
جهود التنمية �اإر�ش����اء الأمن �ال�ش����تقرار يف مملكة 
البحري����ن، منوه����ا بجهود �ش����موه يف تعزي����ز �تنمية 
العالق����ات البحريني����ة الكويتية، �التي ت�ش����هد مناء 
م�شتمرا يج�شد عمق الر�ابط بني البلدين �ال�شعبني 

ال�شقيقني.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �كيل �زارة الداخلية امل�شاعد ل�شوؤ�ن اأمن احلد�د بالكويت	

تخريب قانون التقاعد بيد البرلمان
اأخ�ش���ى القول متخ�س اجلبل، فولد فاأرا. �ال�ش���بب حرق جمموعة ن���واب �جوههم لإقناع الراأي 

العام باأن اقرتاحهم لتعديل قانون التقاعد اأف�شل من ال�شاري.
م�شودة التعديل املعر��شة على طا�لة النواب اأم�س جنني م�شوَّه.

�مل يط���راأ اأي تعديل بالر�ؤية النيابية. مازال احلل �الرب���ط بيد جمل�س اإدارة التاأمينات ��زير 
د ت�رشيعي، �حما�لة توريط له؛ لقت�ش���ام دم اأي قرار  املالية. �اإقحام ديوان الرقابة بالتعديل تزُيّ

موؤٍذ. �ل لإثقال الديوان بواجبات غره. 
�ش���اأعيد تذكر املنتخبني باأنهم رف�ش���وا م�رش�ع القانون ال�ش���يئ ال�ش���ابق؛ لنزعه �شالحيات 
تقري���ر النتقا�س من املزايا التقاعدية اأ� زيادة ال�ش���رتاكات التقاعدية م���ن الربملان، �اإحالتها 

بعهدة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. 
اإذن، مل���اذا يتخوف النواب من تثبيت حقهم ب���األ يعرب اأي قرار مي�س تقاعد املواطن، اإل بعد 

�شوء اأخ�رش منهم؟
اأما الزعم باأن التعديالت املقرتحة من الوفد النيابي فر�ش���ت )كلمة اأكرب من الأداء الربملاين 
اأم���ام احلكوم���ة( اآلية مبا����رشة للرقابة النيابي���ة على ق���رارات اإدارة هيئة التاأمني م���ن خالل رقابة 
املجل�س املنتخب على الوزير امل�شوؤ�ل، فكالم مرد�د عليه؛ لأن رقابة الربملان متحققة بالقانون 

النافذ، ��زير املالية كان �ل يزال امل�شاءل عن �شوؤ�ن التقاعد اأمام ال�شلطة الت�رشيعية.
اأن�شح الأ�شدقاء بالربملان �شحب الر�ؤية النيابية الباهتة امُلرَّة.
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مي بنت حممد: االعتناء باملباين التعليمية التاريخية

5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع ُعمان

البحرين حققت اإجنازات حقوقية نوعية

يف جماالت التقاعد والبيئة وال�ضياحة والرتاث والريا�ضة

يف االجتماع الثاين مع ال�ضفراء... م�ضاعد وزير اخلارجية:

وزي���ر  اأك���د  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجية ال�ض���يخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة اأن اجتماع اللجنة امل�ض���رتكة بني مملكة 
البحري���ن و�ض���لطنة ُعم���ان يج�ض���د التوجيهات 
ال�ض���امية لعاه���ل البالد �ض���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة و�ضلطان ُعمان �ضاحب 
اجلاللة ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد، وحر�ضهما 
الدائ���م على تطوير وتنمي���ة العالقات الثنائية 
يف املج���االت كافة، والو�ض���ول بها اإل���ى اأعلى 
درجات التن�ضيق والتعاون ملا فيه خري و�ضالح 
البلدين وال�ضعبني، وموا�ضلة امل�ضرية الناجحة 
ملجل����س التعاون ل���دول اخللي���ج العربية كبناء 
فريد �ض���نعته اإرادة قادة اأجالء عملوا ويعملون 
عل���ى رفاهية وازده���ار واأمن وا�ض���تقرار دولنا 
و�ض���عوبنا. واأ�ض���اف وزي���ر اخلارجي���ة يف كلمته 
اأم���ام الدورة ال�ضاد�ض���ة للجنة امل�ض���رتكة التي 
انعقدت اأم����س يف �ض���اللة، اأن اللقاءات اخلرية 
يف اإطار اأعمال اللجنة امل�ضرتكة تاأتي ملوا�ضلة 
ا�ض���تعرا�س وتقييم م�ض���رية التع���اون الثنائي 
امل�ض���رتك يف املجاالت كافة، والنظر يف اإمكان 
فت���ح اآفاق جديدة للو�ض���ول بها اإلى م�ض���توى 
التكام���ل، مبا يتنا�ض���ب مع خ�ضو�ض���ية ومتيز 
العالق���ات االأخوي���ة ب���ني البلدين ال�ض���قيقني، 
ويقوي من التن�ضيق امل�ض���رتك حيال الق�ضايا 
كافة، وميكنهم���ا من مواجه���ة التحديات التي 
تواجه املنطقة وتتطلب تكثيف اأوُجه الت�ض���اور 
للت�ضدي لها و�رسعة التعامل معها والعمل على 
احت���واء تداعياتها للحفاظ على اأمن وا�ض���تقرار 
املنطق���ة، ومبا يدعم اأمننا االإقليمي، و�ض���يادة 
وا�ض���تقالل دولنا، وي�ض���ون منجزاتنا الوطنية.

و�ض���در ع���ن ال���دورة ال�ضاد�ض���ة للجن���ة العمانية - 
البحرينية امل�ضرتكة بيانا جاء كالتايل:

تلبي���ة لدع���وة الوزي���ر امل�ض���وؤول عن ال�ض���وؤون 
اخلارجية ب�ض���لطنة عمان يو�ض���ف بن علوي زار وزير 
خارجي���ة مملك���ة البحرين ال�ض���يخ خالد ب���ن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة �ض���لطنة عم���ان يف الفرتة من 3 - 4 

�ضبتمرب 2018.
ال���ذي  امل���ودة واالإخ���اء  ويف ج���و �ض���ادته روح 
يج�ض���د عمق العالق���ات التاريخية املتمي���زة القائمة 
بني �ض���لطنة عمان ومملك���ة البحرين وم���ا يربطهما 
و�ض���عبيهما ال�ض���قيقني م���ن عالق���ات اأخوي���ة، ويف 
ظ���ل التوجيهات ال�ض���امية ل�ض���لطان ُعمان �ض���احب 

اجلاللة ال�ض���لطان قابو�س بن �ض���عيد وملك البحرين 
�ض���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة، 
عقدت اللجنة العمانية البحرينية امل�ض���رتكة دورتها 
ال�ضاد�ضة يف مدينة �ضاللة ب�ضلطنة ُعمان يوم الثالثاء 
املوافق 4 �ض���بتمرب 2018 برئا�ضة الوزير امل�ضوؤول 
عن ال�ض���وؤون اخلارجية يف �ض���لطنة عمان يو�ض���ف بن 
علوي ووزير خارجية ال�ض���يخ خالد بن اأحمد بن حممد 
اآل خليفة، ومب�ض���اركة عدد من كبار امل�ض���وؤولني يف 

البلدين ال�ضقيقني.
وا�ض���تعر�س اجلانبان عالق���ات التعاون الثنائي 
القائم���ة ب���ني البلدين وع���ربا عن ارتياحهم���ا البالغ 
للم�ض���توى الذي و�ض���لت اإليه، واأكدا امل�ض���ي قدًما 
للعمل على تعزيز م�ضرية التعاون الثنائي يف جماالت 
التع���اون كاف���ة ال�ضيا�ض���ية واالأمنية واالقت�ض���ادية 
والتجاري���ة وال�ض���ناعية والق�ض���ائية والتنموية ويف 
املج���االت الرتبوي���ة والتعليمي���ة واالإعالمية والقوى 
العامل���ة واخلدم���ات املدني���ة والتنمي���ة االجتماعية، 
وغريه���ا من املج���االت االأخ���رى وفتح اآف���اق جديدة 
حتقيًق���ا لتطلع���ات قيادتيهم���ا واآم���ال وطموح���ات 

�ضعبيهما ال�ضقيقني.
كم���ا ناق����س اجلانبان اأه���م الق�ض���ايا االإقليمية 
والدولي���ة ذات االهتمام امل�ض���رتك، وجاءت وجهات 

نظرهما متطابقة حيالها.
وتاأكيًدا عل���ى اأهمية موا�ض���لة وتعزيز التعاون 
وتفعيل���ه ب���ني البلدي���ن، وق���ع اجلانب���ان مذك���رات 

التفاهم والربامج التنفيذية يف املجاالت التالية:

� مذك���رة تفاه���م ب���ني وزارة ال���رتاث والثقافة 
ب�ض���لطنة ُعم���ان وهيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار 

ب�مملكة البحرين يف املجال الثقايف.
� مذك���رة تفاه���م يف جم���ال التعاون ال�ض���ياحي 
بني حكومة �ض���لطنة ُعمان ممثلة يف وزارة ال�ض���ياحة 
وحكوم���ة مملكة البحري���ن ممثلة يف وزارة ال�ض���ناعة 

والتجارة وال�ضياحة.
� مذك���رة تفاهم بني �ض���ندوق تقاع���د موظفي 
اخلدم���ة املدني���ة ب�ض���لطنة ُعم���ان والهيئ���ة العامة 
للتاأمني االجتماعي مبملكة البحرين يف جمال التقاعد 

املدين.
� برنام���ج تنفي���ذي ب���ني حكومة �ض���لطنة ُعمان 
ممثل���ة ب���وزارة البيئة وال�ض���وؤون املناخي���ة وحكومة 
مملك���ة البحرين ممثل���ة باملجل�س االأعل���ى للبيئة يف 
جم���ال حماي���ة البيئ���ة وال�ض���وؤون املناخي���ة لالأعوام 

.)2021 - 2018(
� برنامج تنفيذي للتعاون يف املجاالت ال�ضبابية 
والريا�ضية بني حكومة �ضلطنة ُعمان ممثلة يف وزارة 
ال�ضوؤون الريا�ضية وحكومة مملكة البحرين ممثلة يف 
وزارة �ض���وؤون ال�ضباب والريا�ض���ة لالأعوام )2018 - 

.)2021
ويف خت���ام اأعمال اللجن���ة، دعا ال�ض���يخ خالد بن 
اأحمد الوزير امل�ضوؤول عن ال�ضوؤون اخلارجية ب�ضلطنة 
عمان واأع�ضاء اللجنة باجلانب العماين لزيارة بلدهم 
مملكة البحري���ن لعقد اجتماعات ال���دورة املقبلة يف 

العام املقبل.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: قال م�ض���اعد وزير 
اخلارجي���ة عب���داهلل الدو����رسي اإن البحري���ن حقق���ت 
اإجنازات نوعية باإن�ض���اء وت�ضكيل موؤ�ض�ضات حقوقية 
ويف  االإن�ض���ان،  حق���وق  واح���رتام  ل�ض���ون  م�ض���تقلة 
مقدمتها: املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق االإن�ضان وفًقا 
ملبادئ باري����س، ووحدة التحقيق اخلا�ض���ة بالنيابة 
العامة، واالأمانة العامة للتظلمات، ومفو�ضية حقوق 
ال�ضجناء واملحتجزين، ف�ضالً عن اإقرار قوانني ع�رسية 
لتعزيز امل�ض���اركة ال�ض���عبية يف ال�ض���وؤون ال�ضيا�ضية 
والعام���ة، وحماي���ة حقوق االإن�ض���ان والفئ���ات االأولى 
بالرعاي���ة كحق���وق الطف���ل وكب���ار ال�ض���ن ومكافحة 
وت�ض���غيل  وتاأهي���ل  ورعاي���ة  باالأ�ض���خا�س  االإجت���ار 

املعاقني، واحلماية من العنف االأ�رسي.
وعقدت وزارة اخلارجية اجتماع���اً تعريفياً ثانياً 
لل�ض���فراء املعتمدين لدى مملكة البحرين لت�ض���ليط 
ال�ضوء على تر�ض���ح مملكة البحرين لع�ضوية جمل�س 
حقوق االإن�ضان التابع ملنظمة االأمم املتحدة يف جنيف 

للفرتة 2019 - 2021.
ويف االجتم���اع، ق���دم الدو����رسي �رسًحا تف�ض���يلًيا 
عن تر�ض���ح اململكة لع�ضوية جمل�س حقوق االإن�ضان، 

يف االنتخاب���ات املزم���ع اإجراوؤه���ا يف اأكتوبر 2018 يف 
���ا جه���ود البحري���ن واإجنازاتها،  نيويورك، م�ضتعر�ضً
وبرنامج الرت�ض���ح لع�ض���وية جمل�س حقوق االإن�ض���ان 
التاب���ع لالأمم املتح���دة، باالإ�ض���افة اإل���ى التعهدات 
الطوعي���ة الت���ي تقدم���ت به���ا البحري���ن لع�ض���وية 

املجل�س.
واأك���د م�ض���اعد وزي���ر اخلارجية �ض���جل اململكة 
املتمي���ز يف جم���ال حماية وتعزي���ز حقوق االإن�ض���ان، 
ومكانته���ا املرموق���ة عل���ى ال�ض���عيدين االإقليم���ي 

والدويل يف ظل متتعها مبنظومة د�ضتورية وقانونية 
وق�ض���ائية واإداري���ة متط���ورة ومتكامل���ة، نابعة من 
قيمه���ا الدينية واحل�ض���ارية، ومتوافقة مع املعايري 
احلقوقي���ة العاملية يف ظل النهج االإ�ض���الحي لعاهل 
الب���الد �ض���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ض���ى اآل 

خليفة.
ويف خت���ام االجتم���اع، مت عر�س فيل���م يربز اأهم 
اإجن���ازات مملكة البحري���ن يف جمال حقوق االإن�ض���ان، 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030.

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واالآثار: قامت رئي�ضة هيئة البحرين للثقافة 
واالآث���ار ال�ض���يخة م���ي بنت حمم���د اآل خليفة 
بزي���ارة ميداني���ة اأم����س الثنني م���ن املباين 
التعليمي���ة التاريخي���ة )مدر�ض���ة مرمي بنت 
عمران االبتدائية للبنات، ومدر�ض���ة عمر بن 
اخلطاب االبتدائّية االإعدادية للبنني(، حيث 
التق���ت ممثلي وزارت���ي الرتبي���ة والتعليم، 
والتخطيط  البلدي���ات  و�ض���وؤون  واالأ�ض���غال 
العمراين.وتناول اللق���اء اأهمية احلفاظ على 
التعلي���م  التعليمي���ة و�ض���رية  املكت�ض���بات 
النظام���ي يف البحرين، مبا يف ذل���ك العمران 

التاريخ���ي للمدار����س، اإذ تاأ�ض�ض���ت االأول���ى 
يف الع���ام 1948، فيما تاأ�ض�ض���ت املدر�ض���ة 

الثانية العام 1954. 
االعتن���اء  اأن  م���ي  ال�ض���يخة  واأك���دت 
باملكونات العمراني���ة توثيق لطبيعة البيئة 

التعليمية يف املنطقة.
واأ�ض���افت: “ال يج���ب حم���و املنج���زات 
اأن ن�ض���لط  ب���ل يج���ب  ال�ض���ابقة،  الوطني���ة 
ال�ض���وء من جديد على اأهميته���ا، باعتبار اأن 
املدر�ضتني الّتاريخيتني �ضاهدان معماريان 
عل���ى التعليم النظامي، ال���ذي نحتفي العام 

املقبل با�ضتكماله 100 عام”.

• وزير اخلارجية اأثناء توقيع مذكرات التفاهم	

• وزارة اخلارجية تعقد االجتماع الثاين مع ال�ضفراء املعتمدين	

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

أيها العلماء... ساندوا المشاركة )2(
ال ميك���ن اأن تتحول اإلى مانديال مطالبا بالدميقراطية، وما اأن يختلف معك اأحد يف روؤيتك 

تتحول اإلى �ضتالني!
ال ميكن اأن تكون مانديال عندما تريد اأن ت�ضارك، وتتحول اإلى �ضتالني على النا�س جمرد 

تقرر اأن تقاطع. 
ال ميك���ن اأن تتح���ول امل�ض���اركة “مبارك���ة م���ن اهلل والقدي�ض���ني وال�ض���هداء” اإذا اآمن���ت 
بامل�ض���اركة، وتتح���ول ذات امل�ض���اركة اإلى “ع���داء هلل وخيانة للقدي�ض���ني وال�ض���هداء”. هذا 

التناق�س هو اأ�ضعف العملية الدميقراطية، وقاد لالن�ضقاق. 
اأدع���و اأحبت���ي وكل من يختلف معي اإل���ى احلوار العقالين واله���ادئ. اإذا اأردت اأن تقاطع! 
ال ت�ض���مح الأحد اأن يزرع بعقلك قنابل موقوتة جتاه اأي �ض���خ�س يختلف معك يف الت�ض���خي�س، 
يف ح���ني جتد م���ن يفخخك يزرع بعقل اأبنائ���ه مفاهيم التجارة والتعليم! ال تكن �ض���يدا ثمينا 

للمتاجرة ال�ضيا�ضية. 
كل ح���ل وطن���ي ميهد بنيات ح�ض���نة، بورود وزه���ور متهد الطريق حلل كب���ري، القطرات 
ت�ض���نع ال�ض���اقية. النهر عبارة عن تراكم قطرات. اإذا ُكنت ت�ض���كك يف نوايا اأي مرت�ضح هنا اأو 
هناك ملاذا اإذا كنت ترى يف نف�ض���ك الكفاءة ال تتقدم اأنت بامل�ض���اركة؟ ت�ض���تطيع اأن ت�ضاهم 
يف اإي�ض���ال �ض���وتك، وع�رسين �ض���وتا تتالقى بوطنية من كل �رسائح املجتمع متثل ثقال نوعيا 
يف ال�ض���غط جتاه ت�رسيع قانون اأو اأي ملف مثقوب مثل ملف البطالة اأو التقاعد اأو ال�رسائب اأو 

اأي ملف. 
دعونا ن�ضع املفارقة بني املقاطع وامل�ضارك من حيث ثقل التغيري: املقاطع ال ي�ضتطيع 
مقابلة فرا�س الوزير، ف�ض���ال عن الوزير. املقاطع �ضيتحدث على الر�ضيف، واملقاطع ميتلك 
“تويرت” متخفيا خلف ا�ض���م وهمي، ال ي�ضتطيع االعرتا�س ال على ت�رسيع قانون، وال ي�ضتطيع 
توظي���ف اأح���د اأو اإخراج وح���دة �ض���كنية، اأو احلديث عن ج���رح اأو الرد عل���ى اأي متوتر طائفي 
يريد �رسب الوحدة الوطنية �ض���واء من هذا الطرف اأو ذاك، �ض���غله ال�ض���اغل البكاء على اللنب 
امل�ضكوب، اأو ن�رس مناديل النواحة على امللفات العالقة وغريها. يف حني امل�ضارك اأو املر�ضح 
الفائز، ي�ضتطيع التوا�ضل مع القيادة حفظها اهلل مبا�رسة، ي�ضتطيع اإي�ضال اأي معلومة مبا�رسة، 
كلمته يف الربملان ال الر�ض���يف، ي�ض���تطيع خ�ضو�ض���ا م���ع كتلة وطنية متنوع���ة من كل فئات 
املجتمع ا�ض���تجواب الوزير، ف�ضال عن مقابلته، ال�ض���غط على اأي وزير، اإي�ضال معاناة النا�س 
جتاه اأي م�ض���األة مت�س اأي قرية اأو مدينة، ي�ض���تطيع مادام م�ض���لحته النا�س، اأن يقرب وجهات 
النظر، وي�ض���اهم يف الو�ضول اإلى حل للجروح املفتوحة، ي�ضتطيع باأقل املقادير، احلوار فيما 
مي�س معاناة النا�س الذين ذهبوا �ض���حايا الفواتري ال�ضيا�ضية، وي�ضتطيع تعزيز الثقة وتقوية 
الروابط وتر�ض���يخ الوحدة الوطنية بني احلكم واملجتمع ب�ضكل اأعمق واأقوى. اأما ترك ال�ضاحة 
واالنتخابات وللمرة اخلام�ضة مبقاطعة اأو اإطالق مت�ضاح التهديد على كل  مر�ضح، ون�رس الذعر، 

فهذا يفّوت اأكرب فر�ضة للحل الكبري.  
اأعرف اأبناء واأمهات حتولوا اإلى جروح مت�ض���ي على االأر�س مازالوا جال�ض���ني على ر�ضيف 
االأم���ل ينتظرون بريق حل؛ كي تعود البحرين كما كانت تعم االأعرا�س، واالحتفاالت الوطنية، 
فكي���ف تع���ود مع االإعاقة الأي تق���ارب؟ عر�س احلل الوطني الكبري يكون ع���رب تاآزر اجلميع يف 
كل جم���ال وحق���ل وموق���ع، املثقف يف الن���وادي يقول الكلم���ة الطيبة املب���ادرة، رجل الدين 
يدع���و ع���رب منربه بخطاب توا�ض���لي، العب كرة القدم يفوز الأجل البحرين، ال�ض���حافة ت�ض���ع 
تقاري���ر للتقريب ودعم الوحدة الوطنية والقيادة وتنور ال�ض���عب وتدافع عن ملفاته، النائب 
يف الربملان يحا�ض���ب اأي وزير على اأي تق�ض���ري وي�ض���كر الوزير على اأي اإجن���از، التاجر يدافع 
عن النا�س والدولة ويقوي العالقة مع اجلميع الإي�ض���ال �ض���وت االعتدال، كل هذه القطاعات 
ي�ض���تغل الوطني���ون كل ح�ض���ب موقعه وبقوة وم�ض���داقية، من هنا طاق���ة اإيجابية، ومن ذاك 
القط���اع طاقة اإيجابية وهكذا، تبداأ قطرات احلل يف الرتاك���م مع لطف اإلهي ويبداأ الفرج واإذا 

بتدفق نهر احلل. 
ومن اأكرب املواقع هو الربملان، فال تفوتوا الفر�ض���ة، الربملان ي�ضاهم بع�رسين يف املئة، 
وزي���ارات املحبة والتوا�ض���ل الوطني مع القيادة ميث���ل قوة كبرية، كلمة املنابر امل�ض���وؤولة 
واخلطاب املتزن ميثل ن�ض���بة معينة، وال�ضحافة... اإلخ. يبداأ ت�ضكل وعي وطني متحاب جديد 
م���وؤازر للقي���ادة وال�ض���عب وحقوق النا����س وهكذا، ولكن ل���و قاطعت الربملان، وال�ض���حافة، 

والتجارة واالقت�ضاد، واملوؤ�ض�ضات الوطنية كيف �ضيكون هناك حل؟ 
البد من اجللو�س مع اأي �ض���اب �ض���غري متوتر واإفهامه بالكلم���ة الطيبة، واحلوار الهادئ، 
وك����رس حاجز اخلوف. وعل���ى الكل اأن يدعو للم�ض���اركة االنتخابية اإما ال�ض���لبية املطلقة، وترك 
ال�ض���احة هكذا، فهو مزيد من اخل�رسان، وطريق لتو�ض���يع حفرة ال�ضياع. اأوقفوا احلفر، والكل 

ياأمل من العلماء الدعوة للم�ضاركة مل�ضلحة اجلميع. 
16 عام���ا من املقاطعات، وانظروا اإلى النتائج، االأوجاع اأ�ض���بحت تقا�س باالأمتار، وحجم 
تراكم امللفات يزداد، فلماذا ال�ض���مت، لو يف كل قرية ت�ض���كل فريق للجلو�س مع الراف�ضني 
وفت���ح حوار ح�ض���اري هادئ م���ع اأي متوتر م���ن امل�ض���اركة، ومت نقا�س اإيجابيات امل�ض���اركة 
واملقاطعة �ض���يتم تخفي����س اإيقاع التخويف اأو ال�ض���د اأو املقاطعة. غلبوا جانب امل�ض���اركة، 
ولو مرات �ضتكت�ض���فوا اأنها االأف�ض���ل رغم كل املنغ�ض���ات. افتحوا ح���وارات بالقرى بطريقة 

دميقراطية، جمال�س، نقا�ضات باأ�ضلوب ح�ضاري مع اجلميع.

ال�شمان ال�شحي يحقق التغطية ال�شاملة
يف اجتماع وزاري بُعمان... ال�ضالح:

تراأ�ض���ت  ال�ض���حة:   وزارة   - املنام���ة 
وزيرة ال�ض���حة فائقة ال�ض���الح وفد البحرين 
امل�ضارك يف اأعمال االجتماع الوزاري )الطريق 
اإل���ى التغطي���ة ال�ض���حية ال�ض���املة الإقلي���م 
�رسق املتو�ض���ط(، الذي ت�ضت�ض���يفه �ضلطنة 
ُعمان ب�ض���اللة يف الفرتة 3 وحتى 5 �ضبتمرب 
اجلاري. واأ�ض���ارت ال�ضالح يف مداخلة اإلى اأن 
البحري���ن تعمل على تطوير النظام ال�ض���حي 
ل�ضمان وا�ض���تدامة توفري التغطية ال�ضحية 
ال�ضاملة لل�ضكان وذلك فقا الأف�ضل املعايري 
املتبع���ة عامليا، مبينة اأن ه���ذا النظام حظي 
مبراك���ز متقدمة، وذلك بف�ض���ل التوجيهات 
ال�ض���ديدة من القي���ادة احلكيمة.وقالت: “اإن 
البحري���ن اتخذت جمموعة من االإج���راءات الكفيلة 

بتحقيق التغطية ال�ض���حية ال�ض���املة، ومنها �ضن 
الت�رسيع���ات ال�رسوري���ة واأهمه���ا قانون ال�ض���مان 
ال�ض���حي الذي ي�ضتهدف جميع الفئات ال�ضكانية، 
ويعد ال�ضمان ال�ضحي نقلة نوعية، يهدف لتوفري 

منظومة �ض���حية متكاملة ذات جودة عالية، تت�ضم 
باملرون���ة واال�ض���تدامة املالية، وتق���دمي خدمات 
عادلة وتناف�ض���ية �ض���من اإطار يحمي حقوق كافة 

االأطراف امل�ضاركة يف ال�ضمان ال�ضحي”. 

• وزيرة ال�ضحة يف االجتماع الوزاري	
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“الأعلى الإ�سالمي”: الناأي بعا�سوراء عن الت�سيي�س

“العا�سمة” تبحث ال�ستعدادات لت�سهيل اإحياء “عا�سوراء”

ال�ستعانة باخلربات العاملية لإن�ساء املدن الذكية

توفري الإمكانات لتحقيق عودة مدر�سية ناجحة

اآلية تن�سيق لتقوية العالقة بني القطاعني ال�سياحي والعقاري

اللقاء فر�ضة لال�ضت�ضاءة بتوجيهات جاللة امللك

تنفيذاً لتوجيهات �ضمو رئي�س الوزراء بخروج املنا�ضبة على الوجه الأكمل

افتتح فعاليات املوؤمتر مب�ضاركة خرباء دوليني... خلف:

التقى املديرين وكّرم 73 مدر�ضة متميزة... وزير “الرتبية”:

بحث امل�ضاريع امل�ضرتكة بني “الهيئة” و “اإدامة”... خالد بن حمود:

لل�ض���وؤون  الأعل���ى  املجل����س   - اجلف���ر 
الإ�ض���المية: رف���ع املجل����س الأعل���ى لل�ض���وؤون 
الإ�ض���المية خال�س ال�ض���كر والتقدير والعرفان 
اإلى عاه���ل البالد �ض���احب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�ض���ى اآل خليف���ة عل���ى تف�ض���ل جاللت���ه 
با�ضتقبال رئي�س واأع�ضاء املجل�س اأم�س الأول.
واأك���د املجل����س يف جل�ض���ته العتيادي���ة الت���ي 
انعقدت اأم�س برئا�ض���ة رئي�س املجل�س ال�ض���يخ 
عبدالرحم���ن بن حممد ب���ن را�ض���د اآل خليفة اأن 
اللقاء م���ع �ض���احب اجلاللة امللك يك���ون دوًما 
فر�ضة لال�ضت�ضاءة بتوجيهات جاللته ال�ضديدة 
واإر�ضاداته احلكيمة، وهو تاأكيد للنهج الأ�ضيل 
ال���ذي ُعرفت ب���ه البحري���ن منذ الق���دم، والذي 
يقوم على التوا�ض���ل البنَّاء واخلررِّ بني القيادة 
وامل�ض���وؤولني وعلم���اء الدي���ن والنا�س.واأ�ض���اد 
املجل�س بالنجاح الكب���ر والتنظيم الالفت والرعاية 
الوا�ض���حة الت���ي �ض���هدها مو�ض���م احل���ج، واملتابعة 
ال�ضخ�ض���ية واملبا�رشة من خ���ادم احلرمني ال�رشيفني.  
كما اأكد املجل�س امتنان امل�ض���لمني جميًعا ملا تقوم 

ب���ه اململكة العربية ال�ض���عودية منذ تاأ�ضي�ض���ها على 
ي���د املغفور ل���ه ب���اإذن اهلل تعالى امللك املوؤ�ض����س 
عبدالعزيز )رحمه اهلل(، من خدمات جليلة وم�ضهودة 
لرعاي���ة احلرم���ني ال�رشيفني وامل�ض���اعر املقد�ض���ة، 

وخدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
ومبنا�ض���بة قرب مو�ضم عا�ض���وراء، اأكد املجل�س 
الأعلى لل�ض���وؤون الإ�ض���المية اأن هذا املو�ضم الديني 
يع���د من اأه���م املوا�ض���م الديني���ة يف البحري���ن، واأنَّ 

احلريات املرعيَّة تعك����س الثوابت والقيم البحرينية 
الأ�ض���يلة يف التاآخي والتالحم والحرتام والو�ض���طية، 
داعًي���ا جميع املعنيني باإحياء مو�ض���م عا�ض���وراء اإلى 
مراع���اة الأنظمة والقوان���ني والأعراف، واحلفاظ على 
قد�ضية ال�ض���عائر احل�ضينية، وال�ضتفادة منها لإعالء 
القيم ال�ض���امية وتعزيز الألفة واملحب���ة، والناأي بها 
عن ال�ضتغالل ال�ضيئ والت�ضيي�س، وتنزيهها من كل 

ما هو دخيل عليها.

املنامة - حمافظة العا�ضمة: تنفيذاً لتوجيهات 
رئي�س الوزراء �ض����احب ال�ضمو امللكي الأمر خليفة 
ب����ن �ض����لمان اآل خليف����ة بتق����دمي كل م����ا يل����زم من 
اأجل خروج منا�ض����بة �ض����هر حمرم وذكرى عا�ض����وراء 
عل����ى الوج����ه الأكم����ل، عق����دت حمافظة العا�ض����مة 
اجتماعاً تن�ض����يقياً برئا�ضة حمافظ العا�ضمة ال�ضيخ 
ه�ض����ام بن عبدالرحمن اآل خليفة م����ع اإدارة الأوقاف 
اجلعفري����ة والهيئ����ة العام����ة للمواك����ب احل�ض����ينية 
وروؤ�ض����اء املاآمت وخمتلف الإدارات الأمنية واجلهات 
اخلدمية املعنية؛ لبحث ال�ض����تعدادات والرتتيبات 
الالزمة. واأكد املحافظ العمل على تنفيذ توجيهات 
�ض����مو رئي�س ال����وزراء من خالل التعاون والتن�ض����يق 

املتوا�ضل مع كل اجلهات املعنية لو�ضع الرتتيبات 
الالزمة التي ت�ض����من اإجناح مو�ضم عا�ضوراء، م�ضدداً 

�رشورة اإبقاء مو�ض����م عا�ضوراء مبعزل عن جميع اأوجه 
الت�ضيي�س.

املنام���ة - وزارة الأ�ض���غال و�ض���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: افتتح وزير الأ�ض���غال و�ضوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�ضام خلف فعاليات 
موؤمت���ر البحرين للم���دن الذكية امل�ض���تدامة الثالث 
2018 بقاعة ال�ضفراء يف فندق الدبلومات مب�ضاركة 
خ���رباء دوليني وم���ن البحرين يف جم���ال التطبيقات 
الذكي���ة وال�ض���تدامة البيئي���ة.ويف كلمت���ه باملوؤمتر 
اأ�ضار خلف اإلى اأن املوؤمتر يكت�ضب اأهميًة بالغة كونه 
يندرج �ضمن املوؤمترات املتخ�ض�ضة التي حتت�ضنها 
البحري���ن، والتي �ض���تحقق للمملكة ال�ض���تفادة من 

اخلربات العاملية يف جمال املدن الذكية.

مدينة عي�ضى - وزارة الرتبية والتعليم: اأكد وزير 
الرتبية والتعليم ماجد النعيمي اأن الوزارة وفرت كل 
الإمكان���ات الالزم���ة لتحقيق ع���ودة مدر�ض���ية ناجحة، 
وتتطل���ع اإل���ى موا�ض���لة م�ض���رة الإجن���ازات يف العام 
الدرا�ض���ي اجلديد.جاء ذلك ح�ضوره اللقاء الذي عقده 
قط���اع التعلي���م العام والفن���ي مع مدي���ري ومديرات 
املدار�س احلكومية، تزامًنا مع انطالقة العام الدرا�ضي 
اجلديد، ب�ض���الة الوزارة مبدينة عي�ضى، حيث كرم 73 
مدر�ضة حا�ضلة على نتائج متميزة يف نتائج مراجعات 

هيئة جودة التعليم والتدريب.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن لل�ض���ياحة: ا�ض���تقبل 
لل�ض���ياحة  البحري���ن  لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 
واملعار����س ال�ض���يخ خالد ب���ن حمود اآل خليف���ة اأم�س 
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة البحرين لال�ضتثمار العقاري 
)اإدامة( اأمني العرّي�س، بح�ضور مدير اإدارة العقارات 
احلكومية لدى اإدامة فهد ال�ض���عد، وامل�ضت�ض���ار لدى 
الهيئ���ة جي�ض���و�س فلوريدو.واأك���د ال�ض���يخ خال���د بن 
حم���ود اأهمية تقوية اأوا�رش التع���اون وتعزيز العالقات 
بني املوؤ�ض�ض���تني �ضمن اأهداف ا�ض���رتاتيجية الهيئة 

لتطوير البنية التحتية ال�ضياحية.

• ال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد يرتاأ�س اجتماع املجل�س	

• حمافظة العا�ضمة تعقد اجتماعا تن�ضيقيا مبنا�ضبة �ضهر حمرم وذكرى عا�ضوراء 	

• وزير الأ�ضغال افتتح املوؤمتر	

•   وزير الرتبية والتعليم مع مديري املدار�س املتميزة	

•  الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�ضياحة واملعار�س م�ضتقبال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة “اإدامة”	

القائد العام ي�سيد بالدعم امللكي لالأن�سطة الريا�سية

... وينوه بجهود نا�رص بن حمد يف احلر�س امللكي

توطيد التعاون بني “الداخلية” و “احلقوق”

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ضاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة من القائد العام لق���وة دفاع البحرين 
امل�ض���ر الرك���ن ال�ض���يخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة مبنا�ضبة النتائج امل�رشفة التي حققها 
الفريق البحريني يف دورة الألعاب الآ�ض���يوية 
الثامنة ع�رشة باإندوني�ض���يا ومتكنه من ح�ض���د 
العديد م���ن امليداليات الذهبي���ة يف خمتلف 

ال�ضباقات، هذا ن�ضها:
�ضيدي ح�رشة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة حفظ���ه اهلل ورعاه ملك 

البالد املفدى القائد الأعلى
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..

ي����رشين اأن اأرف���ع جلاللتك���م حفظكم اهلل 
اأ�ض���مى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�ض���بة 

الإجناز الريا�ضي التاريخي الذي حققته بعثة 
مملك���ة البحري���ن يف دورة الألعاب الأ�ض���يوية 
واحل�ض���ول على 26 ميدالية متنوعة، اإن هذا 
الجن���از امل����رشف م���ا كان ليتحقق ل���ول دعم 
وتوجيه���ات جاللتكم الكرمي وم���ا تولونه من 
دعم ورعاية كافة الأن�ض���طة الريا�ضية، داعياً 
اهلل العل���ي القدير جلاللتك���م اأن ميد بعمركم 
وي�ض���بغ عليك���م نعم���ه وجاللتك���م تنعم���ون 
مبوفور ال�ضحة وال�ض���عادة لتحقيق مزيد من 
الرخاء والرفعة والتقدم لوطننا الغايل يف ظل 
قيادتكم احلكيمة. ودمتم جاللتكم بحفظ اهلل 

�ضاملني موفقني.
امل�سري الركن القائد العام لقوة 
دفاع البحرين 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة

ا�ض���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دفاع 
البحري���ن امل�ض���ر الرك���ن ال�ض���يخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليفة قائ���د احلر�س امللكي 
العميد الركن �ضمو ال�ضيخ نا�رش بن حمد اآل 
خليفة، يرافقه قائ���د قوة احلر�س امللكي 
اخلا�ض���ة �ض���مو الرائد الركن �ضمو ال�ضيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة.
وخالل اللقاء، رحب القائد العام لقوة 

دفاع البحرين ب�ض���مو قائد احلر�س امللكي 
وب�ضمو قائد قوة احلر�س امللكي اخلا�ضة.

واأ�ض���اد القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن باجله���ود الطيب���ة ل�ض���مو قائ���د 
احلر�س امللكي وعمل���ه الدوؤوب، يف كل ما 
من �ضاأنه حتقيق مزيد من التطور والتقدم 
القت���ايل والإداري باحلر����س امللكي لقوة 

دفاع البحرين.

املنام���ة - املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق 
املوؤ�ض�ض���ة  رئي����س  ا�ض���تقبلت  الإن�ض���ان: 
الوطنية حلقوق الإن�ض���ان ماريا خوري نائب 
املفت�س العام بوزارة الداخلية اللواء ال�ضيخ 
خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة، بح�ض���ور الأمني 
العام للموؤ�ض�ض���ة الوطنية خليفة الفا�ض���ل، 

وذلك يف مقر املوؤ�ض�ضة ب�ضاحية ال�ضيف.
وخ���الل اللق���اء، بح���ث اجلانب���ان ع���ددا 
امل�ض���رتك،  الهتم���ام  ذات  الق�ض���ايا  م���ن 
مثمن���ة خ���وري التع���اون البن���اء وامل�ض���تمر 
ب���ني وزارة الداخلي���ة واملوؤ�ض�ض���ة الوطنية 
حلقوق الإن�ض���ان الهادف اإلى املحافظة على 

كرام���ة الإن�ض���ان و�ض���يانة حقوق���ه، موؤكدة 
دعم املوؤ�ض�ض���ة الوطنية التام وم�ض���اندتها 
لالأمور كافة التي ت�ض���ب يف م�ضلحة الوطن 

واملواطن.
من جانب���ه، اأعرب نائ���ب املفت�س العام 
ع���ن بالغ تقدي���ره ملا تق���وم به املوؤ�ض�ض���ة 
الوطني���ة م���ن عم���ل دءوب، منوه���ا بال���دور 
الكب���ر واملهم الذي تلعب���ه يف التعاطي مع 
املوا�ض���يع ذات ال�ض���لة بحقوق الإن�ضان يف 
مملكة البحرين، موؤكدا �رشورة توطيد اأوا�رش 
التع���اون ب���ني اجلانب���ني لأهميته���ا يف دعم 
اجلهود الرامية لتحقيق الأهداف امل�ضرتكة.

تعلن وزراة الداخلية عن بيع مجموعة من األشياء المعثور 

عليها )مجهولة الصاحب( والمسجلة بقسم األموال الفقودة 

الجنائية،  واألدلة  للمباحث  العامة  باإلدارة  والمعثورعليها 

وذلك عن طريق المزاد العلني بعد أن مضت عليها المدة 

القانونية ولم يتقدم أحد للمطالبة بها عمالً بأحكام المادة )9( 

من القرار الوزاري رقم )1( لسنة 1981م في شأن األشياء 

المفقودة والمعثور عليها على النحو التالي: 

• •اكسسوارت•متنوعة.	

• ساعات•مختلفة•الماركات.	

• أجهزة•كهربائية•وإلكترونية.	

• آالت•تصوير•متنوعة.	

• ممتلكات•أخرى•متنوعة.	

في  2018/9/12م  األربعاء  يوم  البيع  موعد  تحدد  وقد 

الساعة التاسعة صباحاً في السوق الشعبي بمدينة عيسى. 

إعالن•عن•بيع•مجموعة•من•األشياء•
المعثور•عليها•)مجهولة•الصاحب(

مملكة•البحرين
وزارة•الداخلية
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انتخابات
جميل يو�سف لـ “$”: مركز تدريبي بكل 

حمافظة و�سهادات احرتافية من كندا للعاطلني

�أعلن جميل �أحمد تر�شحه باالنتخابات 
�لنيابي���ة بالد�ئ���رة �الأول���ى باملحافظ���ة 

�جلنوبية )مدينتا عي�شى وز�يد(.
برناجم���ه  �إن  “�لب���اد”  ل����  وق���ال 
�النتخابي يركز على �رضورة تنمية و�ش���ع 

�ملو�طنني وظيفيا ومعي�شيا وخدميا.
ت�ش���جيع  عل���ى  “�ش���اأعمل  و�أ�ش���اف 
�ال�شتثمار عرب طرح �مل�ش���اريع �ملفيدة 
للبحرين و�لتي توفر فر�ص عمل لل�شباب 
فا م�شتقبل دون عمل، وال ��شتقر�ر دون 

�شكن”.
جه���ده  �ش���يبذل  �أن���ه  �إل���ى  ولف���ت 
بالتعاون مع �ملعاهد �لوطنية و�شندوق 
�لعمل )متكني( الإن�شاء مر�كز تدريب يف 
�ملحافظات �الأربع دعما لل�شباب وتدريب 
�لعاطلني عن �لعمل ب�شهاد�ت �حرت�فية 
ودولية من بريطانيا وكند� بالتعاون مع 

�ملعاهد �لربيطانية �ملعرتف بها. 
و�أردف “طموحي نه�ش���ة �ل�شاب عن 
طري���ق �لتدري���ب و�لتطوير و�حل�ش���ول 
على �ملوؤه���ات �لدولية �ملع���رتف بها، 
و�أن يك���ون له���م دور يف بن���اء �لوط���ن؛ 
الأنهم غد� �ش���يكملون م�شرية �لتنمية يف 

مملكتنا �حلبيبة”.
و�أك���د �أن �لهو�ج����ص �لت���ي يحمله���ا 
بربناجمه �النتخابي ت�شب جميعها دعما 
مل�ش���رية �لتنمي���ة و�الإ�ش���اح �لت���ي خط 

نهجها جالة �مللك.

بروفايل المرشح
عل���ى  حا�ش���ل  جمي���ل  و�ملر�ش���ح 
�لثانوي���ة �لعام���ة م���ن مدر�ش���ة �جلابرية 
�لثانوية �ل�ش���ناعية، و�ش���هادة يف علوم 
�لكمبيوت���ر م���ن جامع���ة �لبحري���ن كلية 
�الإجنليزية  �للغ���ة  �لهند�ش���ة، و�ش���هادة 

يف �إد�رة �الأعم���ال م���ن معه���د �لبحري���ن 
 BIBF( �ملالية و�مل�رضفية  للدر��ش���ات 
(، و�جت���از دورة يف نظ���ام �ملحا�ش���بة من 
معهد �لبحرين، ودورة يف �إد�رة �ملحا�شبة 
من معهد �لبحرين، ودورة يف �لدر��ش���ات 

�مل�رضفية من معهد �لبحرين.
وع���ن خرب�ت���ه �لعملي���ة فق���د عم���ل 
باالأعم���ال �حلرة م���ع و�لده بال�ش���عودية 
يف قطاع �لذهب بع���د عمل بعدة �رضكات 
و�لبحري���ن ويعم���ل حالي���ا  بال�ش���عودية 

موظفا بوز�رة �لرتبية و�لتعليم.

عن الدائرة
�الأول���ى باملحافظة  �لد�ئ���رة  وميثل 

�جلنوبية �لنائب خالد �ل�شاعر.
�لد�ئرة �ملناطق و�ملجمعات  ومتثل 
و720( +   718( ز�ي���د  �الآتي���ة: مدين���ة 
مدينة عي�ش���ى )801، 802، 803، 804، 

805، 806، 807، 808 و810(.
وتبل���غ �لكتلة �لناخب���ة قر�بة 7988 
برمل���ان  �نتخاب���ات  �إح�ش���اء�ت  ح�ش���ب 

.2014
وكانت حتت�شب �لد�ئرة باأنها �لثالثة 

باملحافظة �لو�شطى قبل �إلغائها.

يف  �لر�بع����ة  �لد�ئ����رة  ممث����ل  ��ش����تنكر 
جمل�ص �ملحرق �لبلدي غازي �ملرباطي عجز 
وجتاهل وز�رة �الأ�ش����غال و�شوؤون �لبلديات 
و�لتخطي����ط �لعم����ر�ين )�ش����وؤون �لبلديات( 
ب�ش����اأن تنفي����ذ خططه����ا ووعوده����ا ب�ش����اأن 
تطوير �ش����احل حالة بوماه����ر �لذي مل يطله 

�أي تطوير عرب عقود من �لزمن.
وت�ش����اءل ع�ش����و �لد�ئ����رة: ه����ل هن����اك 
�أ�ش����باب �أخرى ال نعلمها نحن كمجل�ص بلدي 
غ����ري �الأم����ور �لفني����ة و�ملالية حت����ول دون 
�رضوع �لوز�رة بتنفي����ذ وعودها الأهايل حالة 
بوماه����ر و�ملح����رق؟ وهل ما ز�ل����ت �لوز�رة 
متلك �ل�شاحل �أم جرى �لتنازل عنه �إلى جهة 
�أخرى دون قر�ر من �ملجل�ص �لبلدي؟ و�إال ما 

�أ�شباب �ل�شمت �ملطبق و�لغام�ص؟
و�أ�شار �ملرباطي �إلى �أن �لوز�رة  �أكدت 
�أنها متتلك م�رضوًعا لتطوير �ل�ش����احل، �إال �أن 
�لعائ����ق بح�ش����ب مز�عمها يتمث����ل يف وجود 
كبائن �ل�ش����يادين �آنذ�ك، وبا�رضت �لوز�رة 
�إز�ل����ة �لكبائ����ن يف �أبري����ل 2015، ولكن مع 
�الأ�ش����ف �ل�شديد ما ز�ل �ل�شاحل مهمًا دون 

�أي مل�شة تطوير �أًيا كانت يف �أرجائه.
و�أ�ش����ار �إل����ى �أهمية �ل�ش����احل يف وجد�ن 
�أهايل حالة بوماهر و�ملحرق وما ي�شكله من 
مكانة يف �لذ�كرة �ل�شعبية الأهايل �ملنطقة، 
حي����ث يعت����رب موقًع����ا �إ�ش����رت�تيجًيا يتميز 
ب�ش����هولة �لو�ش����ول �إليه، و�إطالته �جلميلة 
على �خل����ور �لو�قع بني �ملح����رق و�ملنامة، 
ووقوع قلعة بوماهر �إلى جانبه، باالإ�ش����افة 
�إلى قربه من �شوق �ملحرق �ل�شعبي وم�رضوع 
�ش����عادة، باالإ�ش����افة �إلى �أن جميع �خلدمات 

قريبة من �ملوقع.
وتاب����ع �ملرباط����ي “�إن �ل����وز�رة مل تِف 
بوعودها �ملع�ش����ولة بالرغم م����ن �لزيار�ت 
�ملتكررة مل�شوؤويل �لوز�رة ملوقع �ل�شاحل 
من����ذ �لع����ام 2015، �إذ مت يف حين����ه عر�ص 
خمط����ط مبدئي����ة لتطوي����ر �ل�ش����احل علينا، 
وكانت تقدير�ت كلفة تطوير �ل�ش����احل ما 

يقارب 300 �ألف دينار، على �أن يبد�أ �لعمل 
يف 1 �ش����بتمرب �جل����اري 2018 وهو ما تبني 
�أن����ه جم����رد وهم و�����رض�ب حي����ث ال توجد �أي 
�إ�شارة توحي باأن هناك �أمًا يلوح يف �الأفق”.
�ال�ش����رت�طات  �أن  �ملرباط����ي  وب����ني 
�لتنظيمي����ة �خلا�ش����ة مبناط����ق �لو�جه����ات 
�ملجل�����ص  عل����ى  عر�ش����ت  �لت����ي  �لبحري����ة 
�لبلدي �أخري� تلزم توفري م�ش����احات حمددة 
ل�ش����و�طئ �ل�ش����باحة �أو �ملما�ش����ي �لبحرية، 
وفيما يخ�ص �ش����و�طئ �ل�ش����باحة “يجب �أال 
يقل عر�ص �ل�ش����اطئ عن 25 مرت� تبد�أ من 
خط �لدف����ان �ملعتم����د وي�ش����مح يف منطقة 
للماع����ب  مناط����ق  بتخ�ش����ي�ص  �ل�ش����اطئ 

و�لرتفي����ه و�ألع����اب �الأطفال و�مل�ش����طحات 
�خل�رض�ء وغريها من �خلدمات �ملت�شلة”.

و�قتب�����ص �ملرباط����ي من �ال�ش����رت�طات 
�لتنظيمية: يف حال �إن�شاء مم�شى بحري يلزم 
باإن�ش����اء و�جهة بحرية مفتوحة ومم�شى عام 
عل����ى �أال يقل عر�ص �ملم�ش����ى عن 15 مرت� 
�بتد�ًء من �خلط �ملعتمد للدفان وتخ�ش�ص 
من جانبي �ملم�شى م�شاحة مرتين الأغر��ص 
�لزر�ع����ة و�لتجميل و�الإنارة باالإ�ش����افة �إلى 
حتدي����د م�ش����احة 25 م����رت� �بت����د�ء من �حلد 
�خللف����ي للمم�ش����ى و��ش����تغالها كمناط����ق 
وبع�����ص  و��ش����رت�حات  خارجي����ة  جلل�ش����ات 

خدمات �لرتفيه �الأخرى.

�أ�ش���اد �لنائب �ل�ش���ابق �ملحامي يو�ش���ف 
زينل بالتوجيهات �حلكومية لتنفيذ م�رضوعات 
�جتماعي���ة مهمة ت�رضع وز�رة �لعم���ل و�لتنمية 
�الجتماعية تنفيذها حالي���ا ومن بينها م�رضوع 

جممع �لرعاية �الجتماعية مبدينة حمد.
وكان جمل����ص �ل���وزر�ء قد تاب���ع �إجر�ء�ت 
وز�رة �لعم���ل بتنفيذ توجيهات �ش���مو رئي�ص 
�لوزر�ء ب�شاأن تلبية �حتياجات عدد من �لقرى 
و�ملناطق مبحافظات �ململكة، �إذ وجه �ش���موه 
�إلى �الإ����رض�ع يف �خلطو�ت �لتنفيذية لعدد من 
�مل�رضوع���ات من بينه���ا م�رضوع جمم���ع �لرعاية 

�الجتماعية مبدينة حمد.
وق���ال زين���ل �إن توجيهات �ش���مو رئي�ص 
�ل���وزر�ء تدع���و لتوف���ري مزي���د م���ن �حلماي���ة 
�الجتماعي���ة للفئات �ملختلف���ة، �إذ ميثل هذ� 
�مل�رضوع �لكبري حمطة جامعة لعدد من �ملر�كز 

�لتي تقّدم خدمات �جتماعية متنوعة.
و�أكد �أن هذ� �مل�رضوع وبح�شب �لت�رضيحات 
�لر�ش���مية �ل�ش���ابقة يه���دف لتوف���ري مر�ك���ز 
رعاي���ة �جتماعية ومر�كز �إي���و�ء بديلة وموؤقتة 
تقدم �أف�ش���ل �خلدمات �الجتماعية و�لنف�شية 
لفئ���ات  و�لبدني���ة  و�ل�ش���حية  و�لرتفيهي���ة 
و�ملعر�ش���ني  �الأح���د�ث  ت�ش���مل  خمتلف���ة 
لانح���ر�ف، �ملت�ش���ولني و�مل�رضدين، �ش���حايا 
�الجتار بالب�رض من �جلن�شني، �لن�شاء �ملعنفات 
ل�ش���وء  �ملتعر�ش���ني  �الأطف���ال  و�أطفاله���ن، 

�ملعاملة و�الإيذ�ء �جل�شدي و�لنف�شي و�الإهمال 
و�العت���د�ء�ت �جلن�ش���ية و�ملعر�ش���ني للعنف 

�الأ�رضي و�الجتماعي.

وذكر زينل �أن �هتمام �شمو رئي�ص �لوزر�ء 
بت�رضيع تنفيذ م�رضوع جممع �لرعاية �الجتماعية 
مبدين���ة حم���د ناب���ع م���ن �حلر����ص �حلكومي 
�مل�ش���تمر على جتويد �خلدم���ات للمو�طنني، 
خ�شو�شا بعد �لزيادة �ل�شكانية �لكبرية �لتي 
ط���ر�أت مبدينة حم���د، وما تتطلب���ه من تاأمني 

مر�كز �جتماعية تتولى �لرعاية �ملثلى.

عن الدائرة
باملحافظ���ة  �لتا�ش���عة  �لد�ئ���رة  وميث���ل 

�ل�شمالية حاليا �لنائب عبد�حلميد �لنجار.
وتبلغ �لكتلة �لناخبة قر�بة 12315 ناخبا 

ح�شب �إح�شاء�ت �نتخابات برملان 2014.
ومتث���ل �لد�ئ���رة جممع���ات مدين���ة حم���د 
�الآتي���ة: مدين���ة حم���د )1205، 1207، 1209 

و1210(.

• وزير �الأ�شغال ز�ئر� موقع �شاحل حالة بوماهر )�أر�شيفية(	

• غازي �ملرباطي	

“البلديات” مل تِف بوعد تطوير �ساحل بوماهر

جممع الرعاية مبدينة حمد �سيقدم اأف�سل اخلدمات االجتماعية

300 �ألف دينار كلفة تقديرية للم�رضوع... �ملرباطي:

توجيهات �شمو رئي�ص �لوزر�ء لتوفري مزيد من �حلماية �ملجتمعية... زينل ل� “$”:

�لعائق �ل�ش���ابق وجود كبائن �ل�شيادين و�أزيلت منذ �أبريل 2015
�ل�ش���احل يقع بقرب قلعة بوماهر و�ش���وق �ملحرق وم�رضوع �شعادة 

مر�ك���ز �إي���و�ء بديل���ة وموؤقت���ة لاأح���د�ث و�ملعر�ش���ني لانحر�ف
 رعاي���ة �ش���حايا �الجت���ار بالب����رض و�لن�ش���اء �ملعنف���ات و�أطفالهن  

• يو�شف زينل	

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

ليلى مال اهلل

نائب مقعد مدينة حمد بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1405يو�شف زينل2002

5058جا�شم ح�شني2006
5107جا�شم ح�شني2010

2018خالد �ملالود�النتخابات �لتكميلية 2011

1977عبد�حلميد �لنجار2014
؟؟2018

• جميل �أحمد	

مقعد نائب مدينتي عي�سى وزايد بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

4230جهاد بوكمال 2002

3241�بر�هيم �حلادي2006

2533عدنان �ملالكي2010

3281خالد �ل�شاعر2014

؟؟2018
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الدكتوراه المهنية... 
فقاعة “الدال” قبل األسماء

ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية         )الحلقة الرابعة(

إعداد: راشد الغائب

الدرا�ضات العليا املهنية فقاعة جديدة، اأثري ب�ضاأنها لغط كثري بالأ�ضابيع املا�ضية، خ�ضو�ضا من بعد ت�ضاعد كرة جليد مو�ضوع 

ال�ضهادات املزيفة اأو ال�ضادرة من جامعات وهمية.

ال�ضهادات  عن  ال�ضاعة  مو�ضوع  متنوعة  ر�ضمية  جهات  من  م�ضوؤولني  جمموعة  مع  املقبلة  الأيام  مدار  “البالد” على  تناق�ش 

املهنية، وهل تعرتف اجلهات الر�ضمية بالدبلوم املهني اأو املاج�ضتري املهني، وهل تعامل “الدال” املهنية مثل الدكتوراه التقليدية 

)PHD(، وما اأثر هذه  ال�ضهادات لرتقية املوظف مبوقع عمله، وغريها من ا�ضتف�ضارات ترتبط مب�ضار املو�ضوع املثري للجدل.

وت�ضع ال�ضحيفة اأمام القارئ ح�ضيلة املواقف الر�ضمية، التي جاء بع�ضها وا�ضحا بنبذها، واآخر مرتددا باإجازتها، ولكنه يقول 

ذلك على ا�ضتحياء.

اخل��ارج��ي��ة “الثانوية”  ف���وق  الأك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��ه��ادات  ت��ع��ادل  املوؤهالت”  “تقومي 

 ال��ل��ج��ن��ة ت��و���ش��ي ب��ال��درا���ش��ة مب��وؤ���ش�����ش��ات وب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل الأك��ادمي��ي��ة

لي�ص من اخت�شا�ص “الرتبية” معادلة ال�شهادات املهنية
تكليف جهات مهنية النظر بال�شهادات الحرتافية... وكيل “التعليم” اجلودر ل� “$”:

والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  وكي���ل  ق���ال 
ل�ش���وؤون التعليم واملناهج ف���وزي اجلودر ل� 
“الب���الد” اإن ال���وزارة غري خمت�ش���ة مبعادلة 
اأو تق���ومي ال�ش���هادات املهنية ك�ش���هادات 
والع�ش���ويات،  والزم���الت  الخت�ش���ا�ص 
وال���دورات التدريبية واملهني���ة وغريها من 
ال�ش���هادات التي تدخ���ل يف نط���اق املهنية 

والتدريب.
واأ�ش���اف اجل���ودر ال���ذي يراأ����ص اللجنة 
الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية ردا على 
ا�شتف�شارات ال�شحيفة مبلف عن الدرا�شات 
العليا املهنية: ل ن�ش���تطيع اإغفال الهتمام 
الكبري الذي كان���ت ومازالت مملكة البحرين 
تويل اأ�شكال املوؤهالت وال�شهادات املهنية 
والتدريبي���ة والحرتافية كاف���ة، على اعتبار 
ما حتمل���ه ه���ذه ال�ش���هادات واملوؤهالت من 
ث���روة مهنية تهدف لتمك���ن القوى العاملة 
الوطني���ة من مواكب���ة التطورات امل�ش���تمرة 

التي يتطلبها �شوق العمل.
وتاب���ع: الهتم���ام باأ�ش���كال املوؤه���الت 
وال�شهادات املهنية والتدريبية والحرتافية 
يتب���ن من خالل تكليف اجله���ات والهيئات 
املهني���ة بالنظ���ر يف املوؤهالت وال�ش���هادات 
الحرتافية واملهنية، كٌل بح�شب اخت�شا�شاته 
وبح�ش���ب لوائحه وقراراته، كالهيئة الوطنية 
لتنظيم املهن واخلدمات ال�ش���حية وجمل�ص 
تنظيم مزاولة املهن الهند�شية. وفيما ياأتي 

ردود الوكيل اجلودر:

ثروة مهنية
اإلداري  النظ��ام  يعتم��د  ه��ل 
درج��ة  الوطن��ي  والقانون��ي 
الماجستير المهني أو الدكتوراه 

المهنية أو الدبلوم المهني؟
- اللجن���ة الوطني���ة لتق���ومي املوؤهالت 
العلمية تتول���ى معادلة وتق���ومي املوؤهالت 
الثانوي���ة  ال�ش���هادة  ف���وق  الأكادميي���ة 

ال�ش���ادرة م���ن خ���ارج اململكة، كم���ا تتولى 
التو�شية مبوؤ�ش�شات وبرامج التعليم العايل 
الأكادميية املو�ش���ى بالدرا�ش���ة فيها خارج 

اململكة.
 وتق���وم بتاأدية مهامها وفق املر�ش���وم 
بقان���ون رق���م )19( ل�ش���نة 1995م ب�ش���اأن 
تقومي املوؤهالت العلمية والقرارات الوزارية 
لالتفاقي���ات  ووفق���اً  ل�ش���وؤونه،  املنظم���ة 
ومذك���رات التفاهم بن ال���دول، مبا يف ذلك 
التفاقي���ات مع دول جمل����ص التعاون لدول 

اخلليج العربية.
اأما ب�شاأن ال�شهادات املهنية ك�شهادات 
والع�ش���ويات،  والزم���الت  الخت�ش���ا�ص 

وال���دورات التدريبية واملهني���ة وغريها من 
ال�ش���هادات التي تدخ���ل يف نط���اق املهنية 
والتدريب، فاإنها ل تدخل �ش���من اخت�شا�ص 
واللجن���ة  عموم���ا  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة 
املوؤه���الت  لتق���ومي  خ�شو�ش���ا  الوطني���ة 

العلمية.
اإل اأننا ل ن�شتطيع اأن نغفل عن الهتمام 
الكبري الذي كان���ت ومازالت مملكة البحرين 
توليه اأ�شكال املوؤهالت وال�شهادات املهنية 
والتدريبي���ة والحرتافية كاف���ة، على اعتبار 
ما حتمل���ه ه���ذه ال�ش���هادات واملوؤهالت من 
ث���روة مهنية تهدف لتمك���ن القوى العاملة 
الوطني���ة من مواكب���ة التطورات امل�ش���تمرة 

التي يتطلبها �شوق العمل.
بالإ�ش���افة اإلى م���ا تهدف اإلي���ه من رفع 
كفاءة العاملن يف القطاعن العام واخلا�ص، 
وزيادة الإنتاجية يف �شوق العمل، مبا يتوافق 
مع امل�رشوع الإ�ش���الحي جلاللة امللك والروؤية 
القت�ش���ادية 2030 للمملك���ة، وذلك يتبن 
من خالل تكليف اجلهات والهيئات املهنية 
بالنظر يف املوؤهالت وال�شهادات الحرتافية 
واملهنية، كٌل بح�ش���ب اخت�شا�شاته وبح�شب 
لوائحه وقرارات���ه، كالهيئة الوطنية لتنظيم 
امله���ن واخلدمات ال�ش���حية وجمل�ص تنظيم 

مزاولة املهن الهند�شية.

عن بعد
ما الحد الفاصل بين اعتمادية الدراسة 
بالجامع��ات ع��ن بعد والحص��ول على 
مؤهل أكاديمي )مثال: اإلمارات تعتمد 
هذا النظام من بعض الجامعات( وبين 
الدراس��ة للحصول على الماجس��تير أو 

الدكتوراه المهنية؟
- بخ�شو�ص ال�شهادات التي يتم حت�شيلها 
عن طريق الدرا�ش���ة عن بع���د، فهي اإلى الآن ل 
تدخل �ش���من نطاق التقيي���م واملعادلة وفقاً 
للقواعد وال�ش���رتاطات املعتم���دة لدى اللجنة 

الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية.

• جانب من اجتماع �شابق للجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية 	 • فوزي اجلودر	

الدكتوراه احلرفية انت�رشت يف بريطانيا
“اخلليج العربي” و “العلوم التطبيقية” تعتذران عن امل�شاركة مبلف “$” بعد جناح الدكتوراه بالهند�شة... نائب رئي�ص جامعة البحرين ل� “$”:

قال نائ���ب رئي�ص جامعة البحرين 
والدرا�ش���ات  الأكادميي���ة  للربام���ج 
العلي���ا وهي���ب النا����رش اإن الدكتوراه 
doctorate profoss - )حلحلرفي���ة 
nal( انت����رشت يف بريطانيا بعد جناح 
 D( جترب���ة الدكت���وراه يف الهند�ش���ة
Eng( ب���دل من دكتوراه فل�ش���فة يف 

.).PhD Eng( الهند�شة
“الف���ارق ان الطال���ب  واأ�ش���اف: 
يك���ون مبقر عم���ل اأو م�ش���نع ويجرب 
بحث���ه الهند�ش���ي يف امل�ش���نع وبذلك 
تك���ون درجته العلمي���ة تطبيقا فعليا 
وح���ال مل�ش���كلة تقني���ة توؤت���ي بعائد 

على ال�رشك���ة او يكون الطالب مرغوبا 
 )DEng( ب���ه خ�شو�ش���ا وان ط���الب
ي�ش���تلمون دعما �ش���نويا قدره 4000 

باوند �شنويا”.
“ه���وؤلء يحملون اللقب،  واأردف: 
اجلامع���ات،  يف  يدر�ش���ون  ل  ولك���ن 
اأ�ش���تاذ  لق���ب  عل���ى  يح�ش���لون  ول 
م�ش���اعد اأو اأ�ش���تاذ م�ش���ارك اأو اأ�شتاذ 
)بروف�شور(، وانت�رشت هذه الدكتوراه 
يف التخ�ش�ش���ات الأخرى و�شار هناك 
ح���وايل 200 برنامج دكت���وراه حرفية 

بربيطانيا”.

بجامع���ة  املعني���ون  اعت���ذر 
اخللي���ج العربي وجامع���ة العلوم 
التطبيقية عن امل�شاركة مبلف 
العليا  الدرا�ش���ات  “البالد” عن 
املهنية...  )الدكت���وراه  املهنية 

فقاعة الدال قبل الأ�شماء(.
م���ن  ال�ش���حيفة  وطلب���ت 

اجلامعتن اإجابة �شخ�ش���ية اأكادميية 
اأو اإدارية خمت�ش���ة عن الأ�شئلة الآتية 
وذل���ك لتنوي���ر ال���راأي العام ب�ش���اأن 
ال�ش���هادات  ع���ن  ال�ش���اعة  مو�ش���وع 

املهنية:
الإداري  النظ���ام  يعتم���د  	•ه���ل 
والقانوين الوطني درجة املاج�ش���تري 

اأو  املهني���ة  الدكت���وراه  اأو  املهن���ي 
الدبلوم املهني؟

	•ه���ل تق���ّدم جامع���ات معروفة 
عاملي���ا اأو عريق���ة برام���ج الدكتوراه 

املهنية؟ وما هي - اإن وجدت؟
ب���ن  الفا�ش���ل  احل���د  م���ا  •	
اعتمادي���ة الدرا�ش���ة باجلامع���ات عن 
بعد واحل�ش���ول على موؤهل اأكادميي 

)مثال: الإم���ارات تعتمد ه���ذا النظام 
من بع�ص اجلامعات( وبن الدرا�شة 
اأو  املاج�ش���تري  عل���ى  للح�ش���ول 

الدكتوراه املهنية؟
	•هل يجوز اأن يطلق اأّي �شخ�ص 
“دكت���ور” اإذا ح�ش���ل  نف�ش���ه  عل���ى 
عل���ى الدكتوراه املهني���ة اأم اإن لقب 
“الدكت���ور” يقت�رش على من يح�ش���ل 
على الدكتوراه التقليدية )PHD(؟

	•ه���ل يفتح ح�ش���ول ال�ش���خ�ص 
على املاج�شتري اأو الدكتوراه املهنية 
الب���اب اأمامه بجهة العم���ل للرتقي اأم 
اأنها موؤهل ل يعتد به باأنظمة املوارد 

الب�رشية؟ • وهيب النا�رش	

“الرتبية” اخ��ت�����ش��ا���ص  م��ن  لي�شت  وال������دورات  وال���زم���الت  الخ��ت�����ش��ا���ص  ���ش��ه��ادات 

ل���ل���م���وؤه���الت وال���������ش����ه����ادات امل���ه���ن���ي���ة وال���ت���دري���ب���ي���ة والح�����رتاف�����ي�����ة اأه���م���ي���ة

التط���ورات مواكب���ة  الوطني���ة  الق���وى  لتمك���ن  ته���دف  مهني���ة  ث���روة  ال�ش���هادات 
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حتويل طلبة مدينة خليفة ملدار�س جو وع�سكر

�ساب ينقذ حياة عائلة بحرينية من “غدر البحر”

“اخلريية امللكية” تكرم 535 متفوقا اليوم

جعفر يروي لـ “$” تفا�سيل “ماأ�ساة دم�ستان”

بتوجيه من جاللة امللك

�ساء البحر، ف�ساءت الأقدار اأن تهب حياة جديدة 
لعائلـــة بحرينيـــة بعد اأن اأطبـــق البحر اأذرعـــه عليها 
ت نداءات ال�ســـتغاثة  يف حلظـــة غدر ومكـــر، حني دقَّ
م�ســـامع ال�ســـاب جعفـــر الدم�ســـتاين؛ لينـــر بروحه 
البطولية م�ســـعل النجاة يف حياة العائلة املكونة من 

7 اأفراد. 
وكان لــــ “البـــالد” حديـــث مـــع ال�ســـاب جعفـــر 
الدم�ســـتاين؛ للوقـــوف علـــى تفا�ســـيل الواقعة، اإذ 
كانت ال�ساعة ت�ســـر للخام�سة من ع�رص يوم الإثنني، 

وكان خارجا ل�سيانة حمرك القارب.
وبعد اأن اأنهى ال�ســـاب �ســـيانة املحرك خرج يف 
جولة ق�ســـرة لتجربة اأدائه، مـــرورا بـ “اخلور” الذي 
يت�ســـم بعمق و�رصعة التيار املائي فيه، حيث طرقت 
م�ســـامعه نـــداءات ا�ســـتغاثة؛ ليهـــرع نحوهـــا م�رصعا، 
ويفاجـــاأ بعائلـــة يتقدمهم رجل خم�ســـيني مـــع ابنيه 
وابنتهم ال�ســـغرة التي مل يتجاوز عمرها 5 �سنوات، 

كل واحد منهم مم�سك بالآخر، ويف حال يرثى لها.
وبعد اأن ا�ســـتطاع ال�ســـاب رفع الأب وابنيه اإلى 
القارب واإ�ســـعاف ابنتهم التي �سارفت على الهالك، 

وبينمـــا كان يهـــم بالعـــودة اإلـــى ال�ســـاطئ طرقت 
م�ســـامعه جمـــدًدا نداءات ا�ســـتغاثة من بعيـــد، ليجد 
3 اأطفـــال اآخرين علـــى حافة الغرق؛ ليقـــوم بدوره 
بانت�ســـالهم اإلـــى القـــارب والتوجه بهـــم م�رصعا نحو 

ال�ساطئ، رغم انخفا�ض م�ستوى املياه.
وملـــا اأن �ســـارف على بلوغ ال�ســـاطئ ا�ســـتعان 

بعـــدد من مرتادي ال�ســـاحل لطلب الإ�ســـعاف، الذي 
ح�رص ونقل على وجه ال�رصعـــة جميع اأفراد العائلة اإلى 

امل�ست�سفى لتلقي الرعاية الالزمة.
وعرب ال�ساب جعفر عن ارتياحه ال�سديد؛ لتمكنه 
مـــن اإنقاذ اأرواح هذه العائلة، موؤكدا اأن ما ح�ســـل له 

كان “توفيقا من اهلل”.

املنامـــة - بنـــا: �ســـمن اهتمام عاهـــل البالد 
بالتح�ســـيل العلمي وت�ســـجيع اأبنائه على التفوق 
وبتوجيـــه مـــن جاللته، وحتـــت رعاية ممثـــل جاللة 
امللـــك لالأعمال اخلرية و�ســـوؤون ال�ســـباب رئي�ض 
جمل�ـــض اأمنـــاء املوؤ�س�ســـة اخلرية امللكية �ســـمو 
ال�ســـيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، حتتفل املوؤ�س�سة 
اخلريـــة امللكيـــة م�ســـاء اليـــوم الأربعـــاء بتكرمي 
535 طالبًـــا من املتفوقني مـــن خمتلف املراحل 
الدرا�سية واجلامعية يف احلفل اخلام�ض ع�رص لتكرمي 
الطلبة املتفوقني، والذي تقيمه املوؤ�س�سة �سنوًيا 
لالحتفـــاء بتفـــوق اأبنائها تلبيـــة لتوجيهات جاللة 
امللـــك يف توفر خمتلف ال�ســـبل التي حتثهم على 

اجلد والجتهاد يف العلم والتفوق.
ووجه الأمني العام م�ســـطفى ال�ســـيد خال�ض 
ال�ســـكر والتقديـــر والعرفـــان اإلـــى عاهـــل البالد 
الرئي�ـــض الفخـــري للموؤ�س�ســـة اخلريـــة امللكيـــة 
�ســـاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة 

علـــى توجيهـــات جاللتـــه الدائمـــة وحر�ســـه على 
امللكيـــة  اخلريـــة  املوؤ�س�ســـة  باأبنـــاء  الهتمـــام 
ومتتعهم مب�ســـتوى تعليمي عال، وتوفر خمتلف 
ال�ســـبل وخمتلف اخلدمات والرعاية التي ت�ســـهم 
يف ح�ســـولهم على التفوق والنجاح يف م�ســـرتهم 
التعليميـــة واحلياتيـــة، م�ســـيًدا بعطـــاء احلكومة 
بقيـــادة رئي�ـــض الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 
الأمر خليفة بن �ســـلمان اآل خليفـــة وموؤازرة ويل 
العهد الأمني النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل 

خليفة.
كما تقدم بخال�ض ال�سكر والعرفان اإلى رئي�ض 
جمل�ض الأمناء �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
على رعايتـــه للحفل اخلام�ض ع�ـــرص لتكرمي الطلبة 
املتفوقـــني، تاأكيـــًدا على اهتمـــام �ســـموه باأبناء 
املوؤ�س�ســـة اخلريـــة امللكيـــة ودعمهم ملوا�ســـلة 

النجاح والتفوق.

واأ�ســـار اإلـــى اأن املوؤ�س�ســـة اخلريـــة امللكية 
قامت بت�سجيل جميع الأيتام املتفوقني من جميع 
املراحـــل الدرا�ســـية بدًءا مـــن املرحلـــة البتدائية 
حتى اجلامعية، حيث بلغ عدد الطلبة الذين �سيتم 
الحتفاء بهم 535 طالًبا، كما �ســـيتم تكرمي 4 من 
الطلبـــة املتميزين درا�ســـًيا يف جائزة في�ســـل بن 
حمد للتميز الدرا�ســـي والتي خ�س�ست للحا�سلني 
علـــى اأعلـــى الدرجات بني املكرمني يف اآخر �ســـف 

درا�سي بكل مرحلة درا�سية. 
ونـــوه باأن املوؤ�س�ســـة اخلريـــة امللكية تهتم 
باإقامـــة هذا احلفل ال�ســـنوي على مدى ال�ســـنوات 
املا�ســـية �ســـمن اهتمامهـــا بالرعايـــة التعليمية 
لأبنائها من خمتلف اجلوانب، ولأن احلفل ي�ســـكل 
حافًزا كبًرا لهم ملوا�ســـلة التفوق والتميز، وهذا 
احلفل ي�ســـم كوكبة كبرة من الطالب املكفولني 
وغـــر املكفولـــني، ت�ســـجيًعا جلميـــع الأيتـــام يف 

البحرين على نيل التفوق الدرا�سي واحلياتي.

الرتبيـــة  وزارة   - عي�ســـى  مدينـــة 
والتعليم: اأكدت اإدارة العالقات العامة 
والتعليـــم  الرتبيـــة  بـــوزارة  والإعـــالم 
اأن اجلهـــات املخت�ســـة بالـــوزارة تتخذ 
الإجراءات الالزمة لتحويل الطلبة الذين 
انتقلـــوا حديثا لل�ســـكن مبدينـــة خليفة 
باملحافظـــة اجلنوبيـــة، اإلـــى املدار�ـــض 
الكائنة مبنطقتي جو وع�ســـكر، بالن�سبة 

والإعداديـــة  البتدائيـــة  للمرحلتـــني 
للبنني والبنات.

 ودعـــت الإدارة هـــوؤلء الطلبـــة اإلى 
ا�ســـتالم كتبهم الدرا�سية من مدار�سهم 
الكائنة مبناطق �سكنهم ال�سابقة، اليوم 
)الأربعـــاء( وغـــدا )اخلمي�ـــض(؛ متهيدا 
لنتظامهم مبدار�سهم اجلديدة يف العام 

الدرا�سي اجلديد.

• البحار جعفر الدم�ستاين	

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

نعم لتعدد الزوجات
واقع املرحلة ي�ســـدح بحقائق ل ميكن اأن نتغافل عنها، اأو جناملها، اأو ن�ســـد الطرف 

عنها، اإر�ساء لطرف، اأو جهة، اأو �سخو�ض نعرفهم، ونحابي ودهم، و�سداقتهم.
مـــن اأهم هذه احلقائـــق، حتول اآفتي العنو�ســـة والطالق يف البحريـــن لظواهر خطرة، 
قا�ســـمة ل�ســـتقرار جمتمع يعج باملتغـــرات الجتماعية، والقت�ســـادية، ال�ســـاغطة على 
ال�سباب، واملانعة للزواج، بال�سكل الطبيعي، اأو املنا�سب، اأو املنطقي، لهم وللطرف الآخر.
وياأخذنـــا هـــذا التنامي الذي نر�ســـده بو�ســـوح يف بيئات العمل، والعالقـــات الأ�رصية، 
والأ�ســـدقاء، واملعارف، ون�ســـمع عنه بتاأفف من هذا وذاك، اإلى حتفظ اجلهات الر�ســـمية 
املخت�ســـة لأن تـــديل باأي حقائق، اأو اأرقام، اأو تفا�ســـيل، �ســـواء عن ن�ســـبة املطلقات، اأو 
العوان�ض، خالفاً لإح�ساءات الزواج، والتي يعلن عنها بـ “الإن�ض”، ناهيكم عن تغيب دورها 

كجهات “حل” لكل ما يجري.
وعلـــى �ســـعيد املجتمع، هنالـــك اإغالق غـــر مفهوم، لكل اأبـــواب احلـــوار، والنقا�ض، 
والتفاهـــم، حول حلحلة تداعيات هذا الآفات ال�ســـارة باملجتمع، وبرتكيبة الأ�رصة نف�ســـها، 
وكما اأن الأمور مرتوكة على حالها، منذ فرتة طويلة، فلقد و�سلت كثرات اليوم، اإلى �سن 
الياأ�ـــض، والوحدة، واخليارات املحـــدودة باحلياة، وهو الأمر الذي نقبله، ول نريده، لأي من 

بنات البلد الذي ننتمي اإليه، ونتمرغ بخراته.
اإن خيار “التعدد” للمي�سورين واملقتدرين من الأزواج، والقادرين على العدل، وذوي 
ال�سمعة احل�سنة، يجب اأن يكون خياراً ا�سرتاتيجياً لكل امراأة جتد باأن ظروف احلياة �ساقت 
عليها، اأو حرمتها من اأن تكون اأماً وزوجة كغرها. واآمل هنا اأن يتم اإن�ساء مكتب متخ�س�ض 
ملن يرغب بالتعدد -حتت رعاية الدولة- للتوفيق ما بني امل�ســـتويات املختلفة لالأفراد، 

كامل�ستوى التعليمي، والثقايف، والجتماعي.
كم���ا اأن ال�رشوط املكبل���ة للمراأة وللرجل على حد �س���واء، كغالء امله���ور، و�رشوط حفل 
الزواج، وال�سفر، وفر�ض ال�سقة، وغرها من الأمور التي ل اأراها بطرف عني، واأنا اأب، ولدي 

بنات، يجب اأن تف�رص وينظر لها، كـ “معوقات” و “حواجز” ومعاول هدم. 
اإن الدولـــة، والقطـــاع اخلا�ض، وكل املي�ســـورين من رجال اأعمـــال وغرهم، ملدعوون 
باأن ينظروا بجدية تامة لهذا الأمر، واأن يوجهوا م�ســـاعداتهم، وزكواتهم، اإلى اأبناء بلدهم، 
ولي�ـــض للبلـــدان البعيدة، وحبذا لو كان هنالك �ســـندوق مايل يدعم الأ�ـــرص اجلديدة، لي�ض 
ببدايـــة الزواج فقط، بل ب�ســـكل دوري وم�ســـتمر، يخفـــف عنها م�ســـوؤوليات احلياة وثقل 

همومها.

�سيد علي املحافظة

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

“اال�ستئناف العليا” تاأمر بجلب 
املدانني باغتيال احلمادي

اأرجـــاأت حمكمة ال�ســـتئناف العليا اجلنائيـــة الأولى النظر 
يف ا�ســـتئنافات 36 مدانا بالوقائع املتمثلة يف اغتيال املالزم 
اأول ه�ســـام احلمادي غـــدرا مبزرعته يف منطقـــة البالد القدمي 
وفرار نزلء من “�ســـجن جو” ما اأدى لقتل ال�رصطي عبدال�ســـالم 
�سيف اليافعي، واملحكوم على اثنني منهم بالإعدام، ومدانني 
ذلك بواقعة �ســـبط اأ�ســـلحة ومتفجرات مبنطقة النبيه �ســـالح 
وعمليات اإطـــالع نران يف مناطق عدة بعـــد اأن تدرب عدد من 
املتهمني يف اإيران والعراق، حتى جل�ســـة 24 �سبتمرب اجلاري؛ 
جللب امل�ســـتاأنفني من حمب�ســـهم، اإذ مل يح�رص اأم�ض �ســـوى 8 

مدانني ن�سفهم من الن�ساء. 

املحكمة تاأمر بجلب حمام ملدان واآخرين بتاأ�سي�س جماعة اإرهابية

تتقدم لتنفيذ حكمها زوجة والد “زهرة احلد” 

عقوباتهم ت�سل لل�سجن 15 عاما مع اإ�سقاط اجلن�سية

احلكم با�ستئنافها 25 �سبتمرب

�رصعت حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية يف النظر 
با�ســــتئنافات 6 من اأ�ســــل 9 مدانني بتاأ�سي�ض جماعة 
اإرهابيــــة هدفها تعطيــــل اأحكام الد�ســــتور والقوانني 
والن�ســــمام اإليــــه، وحاز عدد منهم و�ســــنعوا اأ�ســــلحة 
نارية ا�ســــتعملوها يف العتــــداء على ال�رصطــــة، اإل اأنهم 
ف�سلوا يف الت�سويب ناحيتهم، وقررت املحكمة تاأجيل 
ال�ســــتئنافات حتى جل�سة 24 �ســــبتمرب اجلاري؛ وذلك 
لندب حمام للم�ستاأنف الثاين مع الأمر بجلب امل�ستاأنف 

الأول من حمب�سه.
وكانــــت حمكمــــة اأول درجة ق�ســــت مبعاقبة 9 من 
اأ�سل 10 متهمني، اإذ متت تربئة الأخر مما ن�سب اإليه 
من اتهامات؛ وذلك ب�ســــجن امل�ستاأنف الأول ملدة 15 
عاما، وب�ســــجن اثنني ملدة 10 �ســــنوات، فيما حب�ســــت 
املتهمني ال�ستة الباقني ملدة 3 �سنوات؛ نظرا ل�سغر 
�ســــنهم، واأمرت مب�ســــادرة امل�ســــبوطات، ف�ســــال عن 

احلكم باإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهم جميعا.

وجاء يف اأوراق الق�ســــية اأن عددا من اأفراد ال�رصطة 
املتمركزين بالقرب من اأحد الأ�ســــواق )�سوبرماركت( 
يف منطقــــة بني جمــــرة على �ســــارع اجلنبيــــة العام، قد 

تعر�ســــوا لإطالق النار بوا�ســــطة �ســــالح �ســــوزن حملي 
ال�ســــنع، ومل يتعر�ــــض اأي منهــــم لأذى نتيجــــة لذلــــك 

العتداء.

تقدمـــت اأم�ـــض الزوجـــة العربية املدانـــة بتعذيب بنت 
زوجهـــا الطفلة زهـــرة )9 �ســـنوات( اأمام املحكمـــة لتنفيذ 
احلكم ال�سادر بحقها بال�سجن ملدة 7 �سنوات، اإذ مل تتمكن 
املحكمة من تنفيذ احلكم عليها يف اجلل�ســـة املا�ســـية؛ لأن 

ملف الق�سية لي�ض به مفرداتها.
وقررت املحكمة بعد النظر يف ا�ستئناف ال�سيدة املدانة 
وا�ســـتئناف النيابـــة العامة �ســـد حكـــم براءة والـــد الطفلة 
املجني عليها وكذلك ال�ســـيدة املدانة، بحجز ال�ستئنافني 

حتى جل�سة يوم 25 �ســـبتمرب اجلاري؛ وذلك للنطق باحلكم 
فيهما. وكانت حمكمة اأول درجة براأت والد “زهرة احلد – 9 
�سنوات” املعنفة، والتي ثبت للمحكمة اأن زوجة والدها هي 
ال�ســـبب يف وفاتها، بعدما اأكدت اأن والدها مل يكن متواجدا 
مب�ـــرصح اجلرمية حال حدوثها، ف�ســـال عن اأن �ســـهادة م�رصيف 
ومعلمي املجني عليها باملدر�ســـة بعالقة الأب بابنته كانت 
اأحد اأ�سباب ا�ستبعاد التهام بحقه، اإ�سافة اإلى تاأكيد زوجة 

الأب باأقوالها على حب الأب لأولده.

فيمـــا عاقبـــت املحكمـــة زوجـــة والـــد املجنـــي عليها، 
باأق�ســـى عقوبة ب�ســـجنها ملدة 7 �ســـنوات؛ وذلك لإدانتها 
بالتعدي بال�رصب ال�سديد للمجني عليها حتى وافتها املنية 
يف نهاية �سهر يونيو 2016 واآثار العتداءات املتكررة على 
ج�ســـدها ال�سغر وا�سحة، والتي ثبت اأن وفاتها كانت جراء 
تلقيها �رصبة باأداة حادة �ســـلبة، واعرتفت املتهمة بكرهها 
للمجني عليها و�ســـقيقتها حلد اعتبارهما “عقربتني” على 

حد و�سفها.

القب�س على اآ�سيوي �رسق 
اآالف الدنانري من حمالت

املنامـــة - وزارة الداخلية: اأعلـــن مدير عام مديرية 
�رصطة املحافظة ال�ســـمالية اأن �رصطـــة املديرية متكنت 
من القب�ض على م�ســـتبه به يحمل جن�ســـية اآ�سيوية، اإثر 
قيامـــه ب�رصقة نحـــو 8 اآلف دينار من حمـــالت جتارية يف 
مناطق خمتلفة، م�ستخدما �سيارة )ميني با�ض( م�رصوقة 
مـــع ا�ســـتبدال لوحاتهـــا باأخـــرى تخ�ض �ســـيارة قدمية 
م�ســـابهة، ومتبعا الأ�سلوب الإجرامي ذاته، فيما متكنت 
ال�رصطة مـــن القب�ض عليـــه اأثناء حماولتـــه الهروب اإلى 
اخلارج، بعـــد التعميم عليه على خلفيـــة البالغات التي 

مت مبا�رصتها.
واأو�ســـح اأن املديريـــة تلقـــت بالغـــات عـــدة مـــن 
اأ�ســـحاب حمال جتارية تفيـــد بتعر�ســـها لل�رصقة، ومت 
تكثيـــف عمليات البحث والتحري واأ�ســـفرت عن حتديد 
هوية امل�ستبه به والقب�ض عليه من خالل ر�سد وحتليل 

كامرات املراقبة الأمنية يف مواقع ال�رصقة.
واأ�سار اإلى اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 

واإحالة الق�سية للنيابة العامة.



تغطية �أذونات حكومية
بـ 70 مليون دينار

�ملنامـــة - �ملركـــزي: �أعلن م�ـــرف �لبحرين 
 ISIN( 1720 ملركزي عن تغطية �لإ�صد�ر رقم�
�خلز�نـــة  �أذونـــات  مـــن   )BH0006JJPP77
�حلكوميـــة �لأ�صـــبوعية �لتي ي�صـــدرها نيابة عن 
حكومة �ململكة. وتبلغ قيمة �لإ�صـــد�ر 70 مليون 
دينـــار لفـــرة ��صـــتحقاق 91 يومـــا تبـــد�أ فـي 5 
�صـــبتمرب 2018، وتنتهي يف 5 دي�صـــمرب 2018، 
كما بلغ معدل �صـــعر �لفائـــدة على هذه �لأذونات 
4.08 % مقارنة ب�صعر 4.06 % للإ�صد�ر �ل�صابق 

بتاريخ  29 �أغ�صط�س 2018.

برملاين كويتي يعر�س على دمج “بيتك” و“�لأهلي”
�لكويـــت - مبا�ر: قال نائب يف جمل�س �لأمة �لكويتي ماجد �ملطريي �إن دمج بنكي بيت 
�لتمويل �لكويتي “بيتك”، و�لأهلي �ملتحد-�لبحرين، لن يكون يف �صالح �لقت�صاد �لكويتي.
و�أ�صـــاف خلل �صـــوؤ�ل برملاين لوزير �ملالية �أن ذلك �لدمج مل ير�ع �صـــغار �مل�صـــاهمني 

�لذين يجب �حلفاظ على م�صاحلهم ومر�عاة حقوقهم.
و�أ�صـــار �ملطريي �إلى �أنه منذ �صـــيوع خرب دمج �لبنكني مل تعلـــن وز�رة �ملالية �لكويتية 

عن �أي در��صة توؤيد �لدمج �أو ت�رح �جلدوى منه رغم �أن هناك �لكثري من �لآر�ء �لقت�صادية.
و�إلى جانب ذلك، ت�صاءل �لنائب عن �خلطو�ت �لتي قامت بها وز�رة �ملالية حول �لدمج، 

ومطالبته بجميع �ملر��صلت �لتي متت بني �جلهات �مل�صوؤولة.
و��صتفهم �لوزير عن �صحة خمالفة �ندماج �لبنكني �ملعايري و�ل�صو�بط �ل�رعية �ملحددة 
للبنوك �لإ�صـــلمية من جانب بنك �لكويت �ملركزي، وهل قامت �ملالية �لكويتية بتعيني �أو 

�ل�صتعانة م�صت�صار ملناق�صة در��صات �لدمج. 
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اقتصاد
�فتتاح “�إيكيا” �لبحرين على م�ساحة 37 �ألف مرت مربع

خالد بن عبد�هلل: �مل�روع يوؤكد فاعلية �ل�صيا�صات �لقت�صادية �مل�صتد�مة

�ملنامـــة - بنـــا: �أنـــاب ويل �لعهد نائـــب �لقائد 
�لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �صـــاحب 
�ل�صـــمو �مللكـــي �لأمري �صـــلمان بن حمـــد �آل خليفة، 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�صـــيخ خالد بن عبد �هلل 

�آل خليفة؛ لفتتاح م�روع �إيكيا �لبحرين.
ونوه �ل�صيخ خالد مبا ت�صهده �ململكة من تنمية 
وتطوير على خمتلف �ل�صـــعد جت�صـــد �لروؤية �لثاقبة 
لعاهل �لبلد جللة �مللك حمد بن عي�صـــى �آل خليفة، 
و�هتمـــام �حلكومة برئا�صـــة رئي�س �لوزر�ء �صـــاحب 
�ل�صـــمو �مللكي �لأمري خليفة بن �صـــلمان �آل خليفة، 
وم�صـــاندة ومتابعـــة ويل �لعهد نائـــب �لقائد �لأعلى 
�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �صـــاحب �ل�صمو 

�مللكي �لأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة.
وقـــال “من دو�عـــي �رورنا �أن ن�صـــهد �لفتتاح 
�لر�صـــمي لإيكيـــا �لبحرين يف موعده �ملقـــرر بعد �أن 
�صـــهدنا حفل و�صع حجر �أ�صا�صـــه يف �أكتوبر 2016؛ 
ليكون هذ� �مل�روع �أحد �أهم �مل�صاريع �لإ�صر�تيجية 
جنبـــا �إلى جنب مـــع �مل�صـــاريع �ملماثلـــة، و�لتي من 
�صـــاأنها �أن ت�صـــاهم جميعا يف توفري حلـــول �لتاأثيث 
�ملنزيل، ول�صـــيما مع تنامي �لعر�ـــس و�لطلب على 
�مل�صـــاريع �ل�صـــكنية �خلا�صـــة �أو تلـــك �لتـــي تقوم 

بتنفيذها وز�رة �لإ�صكان يف �ملدن �جلديدة”.
ذ�ت  �ل�ـــركات  كربيـــات  حر�ـــس  �أن  و�أكـــد 
�ل�صتثمار �خلارجي على �حل�صور يف �لبحرين يعك�س 
فاعلية وجناعة �ل�صيا�صـــات �لقت�صـــادية �حلكومية 
�مل�صـــتد�مة �لتي تهدف يف �ملقام �لأول �إلى �حلفاظ 
علـــى ما تتمتع به �ململكة من مز�يا تناف�صـــية جاذبة 
لل�صـــتثمار وقادرة على تهيئة �لبيئة �لآمنة �ملثلى 
�ملرتكـــزة على �لنظم �لت�ريعية و�لقانونية، ف�صـــل 

عن مو��صلة تقدمي �ملزيد من �لت�صهيلت.
وتابع “وجود مثل هذه �مل�صاريع �لإ�صر�تيجية 
ـــن مـــن ربـــط �ململكـــة بالأ�صـــو�ق  بالبحريـــن يح�صِّ
�لإقليميـــة و�لدولية مـــن جهة، كما تعمـــل، من جهة 
�أخرى، علـــى خلق فر�س عمل نوعيـــة للبحرينيني يف 

قطاع �لتجزئة”.
وتعترب �إيكيا �ركة جتزئة ر�ئدة عامليا يف جمال 
�صـــناعة �ملفرو�صـــات، ويقام معر�صـــها يف �لبحرين 
علـــى م�صـــاحة 37 �ألف مر مربع يف منطقة �صـــلماباد 
على مقربة من تقاطع �صـــارعي �ل�صـــيخ عي�صـــى بن 
�صـــلمان و�ل�صيخ خليفة بن �صـــلمان �للذين يربطان 
�لبحرين باململكة �لعربية �ل�صـــعودية �ل�صقيقة عرب 

•ج�ر �مللك فهد. م�صوؤولو �إيكيا يف موؤمتر �صحايف	

• �ل�صيخ خالد بن عبد�هلل يق�س �ل�ريط �إيذ�نا بافتتاح �إيكيا	

• �صعود �ل�صليمان 	

زينب �لعكري من �سلماباد

قـــال وزير �لتجارة و�ل�صـــناعة و�ل�صـــياحة ز�يد 
�لزيـــاين �إن مفرو�صـــات “�إيكيـــا” �إ�صـــافة نوعيـــة 
للقت�صـــاد �لبحرينـــي ملـــا �صـــيقدمه مـــن خدمات 

ومنتجات للم�صتهلك.
و�أ�صـــاف يف ت�ريح لل�صـــحافيني على هام�س 
�فتتـــاح �أكرب معار�ـــس �ركـــة �إيكيا �ل�صـــويدية يف 
�ملنطقة، �أن ��صـــم “�إيكيا” لمـــع عامليا، ومن خلل 
�فتتـــاح فـــرع �لبحرين ت�صـــاف �ململكة �إلى �صـــبكة 
�لدول �ملوجودة فيها هذه �ل�ركة �لعريقة و�لبالغة 
48 دولـــة حـــول �لعـــامل، ويوؤكد تناف�صـــية �ململكة 

وقدرتها على جذب �ل�صتثمار�ت.
و�أ�صـــار �إلـــى �أن “�إيكيا” يعطـــي دفعة جديدة 
لقطـــاع �ملفرو�صـــات؛ �لأمـــر �لـــذي يوفـــر مزيـــد� 
مـــن �لتناف�ـــس، وبالتـــايل تقدمي �أف�صـــل �خلدمات 
و�ملنتجات للم�صتهلك �لبحريني، ف�صل عن مردوده 

�لإيجابي على �صوق �لوظائف.
ولفـــت �لزيـــاين �إلـــى �أن �صيا�صـــة �لقت�صـــاد 
�لبحرينـــي مبنية علـــى �لتعددية و�لتناف�صـــية، و�أن 
�ململكـــة تعطي حريـــة �ل�صـــتثمار يف �لبحرين دون 
قيود وفق �صيا�صة �ل�صوق �ملفتوح يحقق �ل�صتثمار 
يف فـــرة ق�صـــرية، موؤكـــد� �أن �ملجمعـــات �لتجارية 
�جلديـــدة تفتح فر�صـــا للعمل من منظور �صـــياحي 
و�قت�صـــادي للبحرين، وتخلق فر�صـــا للموؤ�ص�صـــات 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة؛ لتاأ�صـــي�س �أعمالهم، وتكون 
عن�ر جذب �صياحي لزو�ر �لبحرين تعددية يف مر�كز 

�لت�صوق.
وحـــول مو�فقـــة جمل�س �لـــوزر�ء على �ل�صـــماح 
لبع�س �ل�ركات �لأجنبية بفتح فروع لها يف �لبحرين 
ملمار�سة بع�ض الأن�سطة وا�ستثنائها من �رشط وجود 
�ريـــك بحريني، �أو�صـــح �لزيـــاين �أنهـــا يف قطاعات 
متخ�ص�صـــة معينـــة و�ململكة بحاجـــة لتدعيم بع�س 
�لقطاعـــات، �إذ �إنهـــا غـــري متوفـــرة، وهـــي �ركات 

متخ�ص�صة يف �لبحر وتزويد �ل�صفن وغريها.
من جانبه، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�ركة غ�صان 
�أحمـــد �ل�صـــليمان لتجـــارة �ملفرو�صـــات �ملحدودة 
)�إيكيا(، �صـــعود �ل�صليمان “�صـــاهمت بيئة �لأعمال 

�ملرنة يف �لبحرين و�قت�صادها �ملتنامي يف �أن يكون 
قر�رنا بال�صـــتثمار يف �ململكة �صهل بالن�صبة لنا، �إذ 
جنحت �إيكيا يف توفري حلول مبتكرة لتاأثيث �ملنازل 
باأ�صـــعار معقولة للعديد من �لنا�س حول �لعامل منذ 
تاأ�صي�صـــها يف �لعام 1943، وقد بـــد�أت �ر�كتنا مع 
هذه �لعلمة �لتجارية يف �لعام 1983 وحر�صـــنا منذ 
ذلـــك على �لعمـــل عن كثـــب معها للتو�صـــع وفتح 
�أ�صـــو�ق جديدة”. و�أ�صـــاف “�أكدت �إيكيـــا �لبحرين 
علـــى حر�صـــها على �لعمل ب�صـــكل وثيق مـــع وز�رة 
�لعمـــل؛ للم�صـــاهمة يف توفري فر�س عمـــل جديدة، 
ونفتخر لكـــون 66 % من موظفينا من �لبحرينيني، 

كما توفري �إيكيا �أكرث من 320 فر�صة عمل جديدة”.
وبد�أت عمليـــة �لتوظيف �ملكثفة يف �صـــبتمرب 
2017، حيـــث قامـــت �ل�ركـــة بزيـــارة �لعديـــد من 
�جلامعـــات و�ملعاهد د�خل �ململكـــة، وبعد �لنتهاء 
مـــن �إجـــر�ء�ت �لتعيـــني، خ�صـــع �ملوظفـــون �إلـــى 
متهيـــد�  وتهيئتهـــم  لإعد�دهـــم  مكثـــف  تدريـــب 
لفتتـــاح �ملعر�ـــس ر�صـــميا. وتابع “يوفـــر معر�س 
�إيكيـــا �لبحريـــن جمموعة و��صـــعة تزيد عـــن 8500 
منتج جتمع بني �جلودة �لعالية و�لت�صـــميم �ملبتكر 
و�لقيمة �لعالية و�ل�صتد�مة، ويتكون معر�س �إيكيا 
�لبحرين من طابقني على م�صـــاحة �إجمالية تبلغ 37 

�ألف مر مربع، وي�صـــم �صـــالة عر�س وقاعة ت�صوق 
وق�صـــم للخدمة �لذ�تية، كما ي�صتمل �ملعر�س على 
50 منوذجا حقيقيا للغرف، ومطعم ب�صعة ت�صل �إلى 

650 مقعد� و1200 موقف لل�صيار�ت.
وقـــال: “مع �فتتاح �ملعر�س �صـــيكون باإمكان 
�أهل �لبحرين �لو�صـــول ب�صـــهولة �إلى حلول مبتكرة 
لتاأثيـــث منازلهـــم باأ�صـــعار معقولة، وتوفـــر �إيكيا 
�لبحرين �صـــيء مـــا للجميع، بدء� مـــن تاأثيث �ملنزل 
�إلى جمموعة من �أ�صـــهى �لأطباق �ل�صويدية ومر�فق 
لعـــب �لأطفال؛ لت�صـــليتهم �أثناء ت�صـــوق ذويهم يف 

�ملعر�س”.

�إ�سافـــة نوعيـــة لالقت�ســـاد �ملحلــي �لزيانـــي: “�إيكيــــــا” 
يعطي قطاع �لأثاث و�ملفرو�صات د�فعا �أكرب للتناف�س

• بع�س �حل�صور 	 • �لزياين متحدثا لل�صحافيني على هام�س �فتتاح �ملعر�س 	

ت�سوير: ر�سول �حلجريي
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�سـاكـر الـ�سـتـر رئـيـ�ســا تـنـفـيـذيــا لـ “الـغـرفـة”
بعقد ملدة عامني... ويحمل �سنوات من اخلربة والكفاءة

ال�س����ناب�س - بي����ت التج����ار: قرر جمل�����س اإدارة 
غرفة جتارة و�س����ناعة البحرين يف اجتماعه اخلام�س 
واملنعقد يوم الأحد برئا�س����ة رئي�س الغرفة �س����مري 
نا�س تعيني �س����اكر اإبراهيم ال�س����ر رئي�ًسا تنفيذًيا 

للغرفة، اعتباًرا من تاريخ 12 �سبتمرب 2018.
واأعرب نا�س عن اأمله باأن ي�س����اهم تويل �ساكر 
ال�س����ر يف حتقي����ق اإ�س����افة يف م�س����رية الغرفة ويف 
تلبي����ة تطلعات اأع�س����ائها وجمتمع الأعم����ال؛ نظرا 
للخ����ربة واملعرفة الت����ي يتميز بها، موؤك����دا قناعة 
جمل�س الإدارة بالدور احليوي والإ�س����راتيجي الذي 
ميكن اأن تلعبه الإدارة التنفيذية يف الفرة املقبلة 
متا�س����يا م����ع خط����ط و�سيا�س����ات املجل�����س، وق����ال 
اإن الغرف����ة تعول عل����ى كوادرها الب�رشي����ة مبختلف 
م�ستوياتهم الوظيفية لتحقيق هذا الهدف، وياأتي 
تعيني ال�سر على راأ�س اجلهاز الإداري والتنفيذي 
لثقة املجل�س بقدراته واإمكاناته يف اأحداث التطوير 
املن�سود يف عمل الغرفة ويف خدمة القطاع اخلا�س.

وبدوره، قال �س����اكر ال�س����ر اإنه يت�����رشّف بثقة 
جمل�س اإدارة الغرفة على توليه هذا املن�سب، معربا 

عن اعت����زازه بهذه الثقة لقي����ادة اجلهاز التنفيذي 
والإداري للغرفة، موؤكدا اأنه يدرك حجم الآمال التي 
يعقده����ا جمل�س الإدارة على ه����ذا اجلهاز يف الفرة 
املقبلة يف �سبيل رفع اأداء وجاهزية الغرفة؛ ملواكبة 
تطلعات املجتمع التجاري، م�س����ريا اإلى اأنه �سيبذل 
كل م����ا يف و�س����عه بالتع����اون مع كافة امل�س����وؤولني 
واملوظفني بالغرفة؛ لتحقيق تلك الأهداف وتعزيز 

دور الغرفة يف الن�صاط االقت�صادي.
ووافق جمل�س الإدارة على تعيني �ساكر ال�سر 
مبن�س����ب الرئي�س التنفيذي للغرف����ة ملدة عامني، 
بناًء على تو�سية املكتب التنفيذي، بحكم الكفاءة 
الت����ي يتمت����ع بها م����ن الناحي����ة الإدارية، حي����ث اإنه 
يحمل �سهادة املاج�س����تري يف اإدارة الأعمال من اأحد 
اجلامعات العريقة يف اململكة املتحدة، اإ�سافة اإلى 
بكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية، و�سهادة الفئة 
ال�س����ابعة لإدارة ومراقب����ة الأوراق املالية واأ�س����واق 
راأ�����س امل����ال من ال����� SEC بوا�س����نطن يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وقد تدّرج ال�س����ر يف منا�س����ب 
اإداري����ة وقيادية نائب املدير لوحدة اأ�س����واق راأ�س 

املال ب����وزارة املالي����ة، ومدي����ر اأول ال�ست�س����ارات 
متع����ددة من �س����منها رئي�س العمليات يف بور�س����ة 
البحرين )�س����وق البحرين ل�����أوراق املالية اآنذاك(، 
يف  الأعم����ال  وتطوي����ر  ال�ست�س����ارات  اأول  ومدي����ر 

بيت التموي����ل الكويتي بدولة الكوي����ت، والرئي�س 
التنفيذي ل�رشكة مينا العقارية بالكويت، كما �سغل 
قبلها منا�س����ب قيادي����ة عدي����دة يف اإدارة املحافظ 
املالي����ة لعدة بن����وك حملي����ة واأجنبي����ة يف البحرين، 

لن����دن وزيورخ، كما اأن �س����اكر ال�س����ر ميتلك روؤية 
متمي����زة وواع����دة للنهو�س ب����دور الغرفة وحتقيق 
التطوي����ر املن�س����ود �س����من الروؤي����ة 2030 ململكة 
البحرين، ومعرفة وا�س����عة باأعم����ال الغرفة ودورها 
يف القطاع القت�سادي، وذلك بحكم خربته املمتدة 
و�سغره منا�سب اإدارية وقيادية بعدد من ال�رشكات 

واملوؤ�س�سات املعروفة حمليا ويف دول اجلوار.
وم����ن جانب����ه، اأعرب جمل�����س الإدارة ع����ن ثقته 
من قدرة �س����اكر ال�س����ر على الرتقاء ب����اأداء اجلهاز 
التنفي����ذي للغرف����ة والنهو�����س بدورها، و�س����ددوا 
على دعمهم التام جلميع م�س����اعيه يف �سبيل حتقيق 
اأهداف هذه املوؤ�س�سة العريقة مبا يت�ءم ويتوافق 
م����ع الروؤية القت�س����ادية 2030 للمملك����ة، والقدرة 
على تطوير اأداء وكفاءة اجلهاز التنفيذي والإداري 
يف الغرفة، ف�س� عن امت�كه روؤية متميزة ل�رتقاء 
ح�س����ورها  وتعزي����ز  باأع�س����ائها،  الغرف����ة  بع�ق����ة 
وتفاعله����ا مع املجتمع التج����اري املحلي والإقليمي 

والعاملي.

• ال�سر يتو�سط نا�س وجنبيي 	

“الغرفة” تبحث رعاية م�سالح العمال بقطاع الإن�ساءات
افتت���ح رئي����س غرف���ة جت���ارة و�س���ناعة 
البحرين �س���مري نا����س فعاليات الي���وم الأول 
من ور�س���ة العمل التي تنظمها الغرفة ممثلة 
بلجن���ة العقار والإن�س���اء بالتع���اون مع منظمة 
العمل الدولية حتت عنوان: “جل�س���ة نقا�سية 
ح���ول املمار�س���ات اجلي���دة لرعاي���ة م�س���الح 
العم���ال يف قط���اع البن���اء والإن�س���اء” يف اإطار 
اجله���ود امل�س���ركة لرعاية م�س���الح العمال، 
بح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة ورئي�س 
واأع�ساء جلنة العقار بالغرفة وامل�سوؤولني يف 
منظمة العمل الدولية؛ ىبهدف بحث مزيٍد من 
اآليات تعزيز اجلهود التن�سيقية امل�سركة يف 

�سبيل رعاية م�سالح العمال.
واأو�س���ى اجلانبان خ�ل اجلل�سة النقا�سية 
على اأهمية موا�سلة عقد مثل هذه الفعاليات 
واللق���اءات الت�س���اورية، اإل���ى جان���ب ����رشورة 

ا�س���تمرار تفعيل عمل الغرف���ة ومنظمة العمل 
الدولية يف الفرة املقبلة.

واأكد نا�س اأن الغرفة م�ستمرة يف التوا�سل 
مع املنظمة الدولية وجميع اجلهات الر�س���مية 
لرعاي���ة م�س���الح العمال عرب تطبي���ق معايري 

العم���ل الدولية، مو�س���حا اأن الغرف���ة كممثل 
للقطاع اخلا�س كانت ول تزال تبذل جهودها 
ال�زم���ة مبا يحقق م�س���لحة العمال يف خمتلف 
قطاعات الأعمال لتواكب احلركة القت�سادية 

والعمرانية يف الب�د.

وبدوره، اأكد رئي�س جلنة العقار والإن�س���اء 
بالغرف���ة مناف حم���زة اأهمية ال�رشاك���ة القائمة 
بني الغرفة ومنظمة العم���ل الدولية، لتطوير 
معاي���ري العمل حفاظ���ا على حق���وق العاملني 
و�س���مان ا�س���تقرار وتعزي���ز بني���ة الأعم���ال، 

م�س���ريا اإلى الإح�س���اءات الر�س���مية للعاملني 
يف قط���اع املقاولت والإن�س���اءات حيث يعمل 
اأك���ر من 604 اآلف عامل اأجنب���ي، وقال “اإننا 
اليوم يف هذه الفعالية ن�سعى لتحقيق اأف�سل 
املمار�س���ات لرعاية العاملني يف هذا القطاع؛ 
من اأجل ال�س���الح العام ولت�س���ود روح املحبة 

والأخوة والإخ��س والتعاون والتكامل.
وتن���اول اليوم الأول جل�س���تي عمل بحثت 
جم���ال  يف  العامل���ني  واإح�س���اءات  موؤ����رشات 
قط���اع البن���اء والإن�س���اء، كما مت ا�س���تعرا�س 
ق�ص���ايا رعاية العم���ال، وارتب���اط رفاهيتهم 
الجتماعي���ة  امل�س���وؤولية  مب���ادئ  بتحقي���ق 
لل�رشكات واملمار�سات امل�سوؤولة، اإ�سافة اإلى 
ا�ستعرا�س الآليات الرئي�سة لتحديد ومعاجلة 
النتهاكات، ت� ذلك عقد ور�س عمل م�سغرة 

ودرا�سة حالة مب�ساركة احل�سور.

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

“بيتك” ميول الراغبني بالتملك يف “البارح”

“الت�سالت” تلغي 
تراخي�س “موفينغ 

غلف تيليكوم”
“بنك طيب” البحريني يبداأ اإجراءات احلل والت�سفية

بعد خ�سائر مالية متفاقمة لحقته منذ �سنوات

علي الفردان من املنامة

ق���رر بنك طيب الذي تاأ�س����س يف 1979 ومقره 
البحرين، وهو بنك ا�ستثماري عرف ل�سنوات طويلة، 
امل�سي يف خيارات الت�سفية الختيارية بعد خ�سائر 
مالية متفاقمة و�سعوبات ا�س���تمرت لعدة �سنوات 
واكبها وقف التداول على اأ�سهم البنك يف البور�سة.
وق���د عم���ل البنك من���ذ اأع���وام عل���ى تقلي�س 
اأعماله اإلى حد كبري، وذلك ب�س���كل تدريجي متهيدا 
لعملية الت�س���فية؛ لتقليل اخل�سائر الناجتة عن بيع 
الأ�سول وعملية الت�سفية ال�رشيعة، اإذ يهدف البنك 
حاليا اإلى ت�س���وية التزاماته بطريقة فعالة من حيث 

التكلفة.
ودعا البنك امل�س���اهمني لعقد جمعية عمومية 
غري عادي���ة بتاريخ 27 �س���بتمرب املقب���ل؛ من اأجل 
املوافق���ة على �س���طب اإدراج اأ�س���همه من بور�س���ة 
البحري���ن �رشيط���ة احل�س���ول عل���ى موافق���ة م�رشف 

البحرين املركزي، وهو مدرج منذ 1994.
كما حوت ج���دول اأعمال اجلمعية العمومية غري 
العادي���ة، على طلب املناق�س���ة واملوافقة على حل 
البنك وت�س���فيته، �رشيطة احل�سول على ملوافقات 

الرقابي���ة ال�زم���ة من اجله���ات املعنية، وت�س���فية 
البنك طبقا للباب 12 من قانون ال�رشكات التجارية.

كم���ا احتوى الدع���وة لنعق���اد اجلمعي���ة، على 
عل���ى  املوافق���ة  امل�س���اهمني  م���ن  البن���ك  طل���ب 
تعي���ني “ديلوي���ت ان���د تو����س” كم�س���في للبنك، 
�رشيطة احل�س���ول على املوافق���ات الرقابية ال�زمة 
من اجله���ات املعني���ة، وتفوي����س جمل����س الإدارة 

بتفا�سيل التقاعد معهم وحتديد اأتعابهم.
كما طلب جمل�س اإدارة البنك من امل�س���اهمني 
الأوراق  جمي���ع  لتق���دمي  امل�س���في؛  تفوي����س 
وامل�س���تندات ال�زمة اإلى م�رشف البحرين املركزي، 
ووزارة ال�س���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة، وبور�س���ة 
البحري���ن، وا�س���تكمال كاف���ة الإج���راءات املتعلقة 
الن�ص���اط  مزاول���ة  ع���ن  والتوق���ف  االإدراج  باإلغ���اء 

وت�سفية البنك.
 و�سيكون على امل�ساهمني كذلك قبل مناق�سة 
مو�س���وع الت�س���فية املوافق���ة على حم����رش اجتماع 
اجلمعية العمومية غري العادية ال�سابقة التي عقدت 

يف العام يف نوفمرب 2016.
كما �سي�س���بق اجلمعية العمومي���ة غري العادية، 
جمعي���ة عمومية عادية �س���يتم من خ�لها مناق�س���ة 

تقرير جمل����س الإدارة والبيانات املالية ومناق�س���ة 
مدقق���ي  وتعي���ني  احل�س���ابات،  مدقق���ي  تقري���ر 
احل�س���ابات لل�س���مة املالية املنتهية يف 2018، اإلى 
جانب اإبراء ذمة اأع�س���اء جمل�س الإدارة فيما يتعلق 
بال�س���نة املالي���ة املنتهي���ة يف 31 دي�س���مرب 2017 

واأخريا ا�ستعرا�س تقرير احلوكمة.
يذك���ر اأن بنك طيب مملوك بن�س���بة 60 % اإلى 
جمموع���ة دبي املالية الإماراتي���ة، وبنحو 13 % اإلى 

�رشكة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده ال�سعودية، 
كما ي�س���اهم يف البن���ك كذلك 89 م�س���اهما بحرينيا 

بن�سبة 5.5 %.
وبح�سب تقارير �سابقة، فاإن البنك كان يدر�س 
ت�س���فية اأعمال���ه منذ الع���ام 2011، ولكنه ف�س���ل 
الري���ث للح�س���ول على عوائ���د مالية اأف�س���ل من 
بيع الأ�س���ول التي بحوزته، اإذ اإن عملية الت�س���فية 

املبكرة قد ت�سبب خ�سائر اأكرب.
وكان امل�ساهمون قرروا يف نوفمرب 2016 على 
موا�سلة العمل املنظم والتدريجي لتخفي�س اأعمال 
البن���ك حتى الوقت الذي يك���ون فيه مقبول التاأهل 

للتطبيق الختياري للت�سفية.
وتظه���ر البيانات املالي���ة للبنك اأن اخل�س���ائر 
املراكم���ة الحتياط���ات امل�س���جلة بلغ���ت 106.8 
ملي���ون دولر، يف ح���ني يبلغ راأ�س م���ال البنك 112  
ملي���ون دولر، كم���ا بلغ حجم املوج���ودات 22.502 
ملي���ون دولر، يف حني بل���غ حج���م املطلوبات على 
البن���ك 22.501 مليون دولر، وتبقى للم�س���اهمني 

مبلغ �سئيل جدا ل يذكر كحقوق م�ساهمني.
و�س���ابقا، باع البنك مق���ره الرئي�س يف املنطقة 

الدبلوما�سية بنحو 4 م�يني دينار.

�رشك���ة  املح���رق: وقع���ت  دي���ار  املنام���ة - 
دي���ار املحرق، مذك���رة تفاهم مع بي���ت التمويل 
حل���ول  لتوف���ري  “بيت���ك”؛  الكويتي–البحري���ن 
متويلية للعم�ء الراغبني ب�رشاء الفلل والق�س���ائم 

ال�سكنية املتوافرة للبيع يف م�رشوع البارح.
ووقع املذكرة عن ال�رشكة رئي�سها التنفيذي 
ماه���ر ال�س���اعر، وع���ن البن���ك املدي���ر التنفيذي 

للمجموعة امل�رشفية ل�أف���راد خالد رفيع، ونائب 
املدير التنفي���ذي للمجموعة امل�رشفي���ة ل�أفراد 
التفاقي���ة  وتتي���ح  الزي���اين.  �س���باح  بيت���ك  يف 
للعم�ء الذين يتطلعون لتمّلك الق�س���ائم والفلل 
ال�س���كنية املتوف���رة يف م����رشوع الب���ارح، اإم���كان 
احل�س���ول على خدمات متويل وت�سهي�ت مي�رشة 

ت�ئم احتياجاتهم من بيت التمويل الكويتي.

وم�رشوع البارح، جمتمع �س���كني راقي يقع يف 
اجلان���ب الغربي من مدينة دي���ار املحرق باإط�لة 
عل���ى البحر والقناة املائية الرئي�س���ة يف املدينة. 
ويقدم امل�رشوع ق�س���ائم مب�ساحات متنوعة وفلل 
فخمة بت�س���اميم متعددة ت�ئم خمتلف الأذواق، 
وكذلك ي�س���تعر�س التنوع ال�س���كني الذي يلبي 

تطلعات فئة كبرية من العم�ء.

اأعلن���ت هيئ���ة تنظي���م الت�س���الت 
ع���ن اإلغ���اء الراخي�س املمنوح���ة ل�رشكة 
موفينغ غلف تيليكوم وذلك بعد اأبلغت 
قبل ذلك ذوي امل�س���لحة، بعزمها على 
اخلطوة بناًء على طلب من �رشكة ال�رشكة 

نف�سها.
وفتحت الهيئة يف اإع�نها املا�س���ي 
ب���اب العرا�س، وذلك باإخط���ار الهيئة 
بذلك كتابيا، مع ذكر الأ�سباب لذلك يف 
موعد اأق�ساه 30 يوما من تاريخ ن�رش هذا 
الإع�ن يف 19 يولي���و. وحيث اإن الهيئة 
مل تت�سلم اأي م�حظات من الأطراف ذوي 
امل�س���لحة، فاإن الهيئة تعترب تراخي�س 
ال�رشك���ة ملغية، وهي: الرخي�س العادي 
امل�س���افة،  القيم���ة  خدم���ات  لتق���دمي 
والرخي�س املمتاز خلدمات الت�سالت 
الدولي���ة املمنوحان لل�رشك���ة بتاريخ 17 

اأكتوبر 2005.

املحرر القت�سادي

 ت�سهي�ت مي�رشة ت�ئم احتياجات امل�سرين

• ال�ساعر ورفيع يوقعان التفاقية	
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مريزا: حتويل جميع امل�شرتيات احلكومية اإلى “خ�رضاء”
موؤمتر “�سمارت�سك” يبحث اأمن املعلومات واملخاطر الإلكرتونية

اأمل  احلامد من املنامة

اأعلن وزير �سوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�سني 
م���رزا عن تع���اون مع وزارة املالي���ة لتحويل جميع 
امل�سرتيات احلكومية اإلى “خ�رضاء”، مما يعني اأنها 

�ستكون �سديقة للبيئة وموفرة للتكاليف.
واأو�س���ح لل�س���حافيني عل���ى هام����ش افتتاح 
موؤمت���ر “�سمارت�س���ك” لأمن املعلوم���ات و”البلوك 
ت�س���ني” اأن اخلط���ة الوطني���ة لرفع كف���اءة الطاقة 
اأعدته���ا وح���دة الطاقة امل�س���تدامة وواف���ق عليها 
جمل�ش الوزراء، وت�س���تمل على 22 مبادرة، وتهدف 

لتوفر الطاقة بن�سبة 6 % بحلول العام 2025.
وذك���ر الوزي���ر بع�س���ا من ه���ذه املب���ادرات، 
كال�س���يارات الكهربائية، والع���دادات الكهربائية 
الذكي���ة، والتكيي���ف املرك���زي وم���ده بالأنابي���ب 
عل���ى  التكالي���ف  لتوف���ر  الأخ���رى  باجله���ات 
اإن  اإذ  اخل����رضاء،  املب���اين  ومب���ادرة  املوؤ�س�س���ات، 
املباين م�س���تقبال لبد اأن تتقيد باملوا�سفات مثل 

التكييف والإنارة والعزل احلراري.
املوؤمت���ر  خ���الل  الوزي���ر يف كلمت���ه  وحت���دث 
ع���ن حر����ش احلكومة عل���ى اإعط���اء الأهمي���ة لأمن 
املعلوم���ات، موؤك���دا اأن ذل���ك يتجلى وا�س���ًحا من 
خالل اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�سالت 
الت���ي يرتاأ�س���ها نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء �س���مو 
ال�س���يخ حممد بن مبارك اآل خليف���ة، وذلك لأن اأمن 
املعلومات جزء اأ�س���ا�ش من حياتنا، حيث اإن معظم 
حياتنا اليومية ينطوي على ا�ستخدام التكنولوجيا 
بطريق���ة اأو باأخ���رى، وعل���ى �س���بيل املث���ال تل���ك 
الهجم���ات الإلكرتوني���ة العاملية الت���ي اأثرت على 
اأك���ر من 60 دولة مب���ا يف ذلك البحري���ن يف العام 

املا�س���ي والتحذي���ر الأخ���ر م���ن م����رضف البحرين 
املركزي للبن���وك واملوؤ�س�س���ات املالية للهجمات 
املن�س���قة الت���ي مت التخطي���ط له���ا عل���ى اأجه���زة 
ال�رضاف الآيل يف جميع اأنحاء العامل، وقال الوزير اإن 
م�س���األة اأمن املعلومات مهم���ة للغاية يف ع�رض ندير 
فيه املزي���د من حياتنا ب�س���كل رقم���ي، فعلينا اأن 
ن�س���من اأن اإمدادات الكهرباء التي جتعل كل هذه 
التكنولوجيا الرقمية تعمل ب�س���كل اآمن وحم�س���نة 

�سد الهجمات الإلكرتونية. 
وتابع الوزير باأنه يف الوقت احلا�رض، فاإن القلق 
من اخرتاق نظام الأمن املعلوماتي لي�ش ق�رضًا على 
ال����رضكات فح�س���ب، واإمنا اأي�ًس���ا ميتد لي�س���ل اإلى 
نظ���ام الأم���ان اخلا�ش ب���ك كفرد وما ت�س���عه على 
�س���بكات التوا�س���ل الجتماع���ي، حيث اإن���ه مع منو 
اأنظمة تقنية املعلومات تن�س���اأ خماط���ر اإلكرتونية 

جديدة وتتزاي���د اأعداد الأط���راف الفاعلة يف جمال 
التهديد، وتتطور و�س���ائلها واأ�ساليبها ودوافعها. 
ويه���دف املوؤمت���ر واملعر����ش، الذي افتت���ح اأم�ش 
وي�س���تمر اإل���ى الي���وم، مب�س���اركة اأك���ر م���ن 250 
م�س���ارًكا م���ن البحرين وخارجها، اإلى رفع م�س���توى 
الوعي باأمن املعلومات واملخاطر الإلكرتونية لدى 
الكيانات احلكومية واخلا�س���ة على حد �س���واء، كما 
يرمي اإلى مواكبة اأح���دث معطيات اأمن املعلومات 
واحلف���اظ عل���ى ري���ادة البحري���ن يف ه���ذا املجال، 

ويدعم جهود التحول الرقمي يف البحرين.
وحتدث املتحدث الرئي�ش للموؤمتر، ميكا لوده 
نائب رئي�ش ق�سم اأمن املعلومات ل�رضكة هواوي عن 
اأهمية الأمن الإلكرتوين وتاأثره على املوؤ�س�س���ات، 
لفتا اإلى اأهمية البلوك ت�سني يف حماية املعلومات 
واحلفاظ على اخل�سو�سية داخل تلك املوؤ�س�سات.

واأو�سح رئي�ش جمعية البحرين ل�رضكات التقنية 
“ِبت���ك” عبي���ديل العبي���ديل اأن املوؤمت���ر يناق����ش 
ق�س���يتني اأولهم���ا اأم���ن املعلوم���ات، فه���ذا الأمر 
مي����ش اأمن الأفراد، ولذا وجدن���ا يف اجلمعية �رضورة 
تنظيم ه���ذا املوؤمت���ر لتهيئة املواط���ن البحريني 
واملوؤ�س�س���ات البحرينية بهذا املو�س���وع، ويرتبط 
بها البلوك ت�س���ني، وهي تقني���ة جديدة حتاول اأن 
تتجاوز الو�س���يط وتوؤمن بيئة موؤمنة جًدا ي�ستطيع 
فيه���ا ال�س���خ�ش بعملية نق���ل م���ايل اأو معلوماتي 
دون احلاجة لو�سيط بينه وبني امل�ستفيد. ويطرح 
املوؤمت���ر اأي�ًس���ا تقنية “البلوك ت�س���ني” ك�س���جل 
يحفظ جمي���ع التغرات يف املعلوم���ات املخزنة يف 
مراك���ز البيانات، ويوفر احلماي���ة الرقمية عند نقل 
البيان���ات واملعلوم���ات م���ن منظوم���ة رقمي���ة اإلى 
اأخ���رى، يف قطاع���ات البن���وك والتعام���الت املالية 

خا�س���ة، اإ�س���افة اإلى قطاعات اأخرى مثل ال�س���حة 
وال�سياحة وغرها.

وي�س���تقطب موؤمتر “�سمارت�س���ك” الذي يقام 
على مدى يومني متحدث���ني من البحرين وخارجها 
من خرباء اأمن املعلومات والبلوك ت�س���ني، الذين 
ي�سلطون ال�سوء من خالل النقا�سات وور�ش العمل 
على امل�س���تجدات احلديثة العلمية يف هذا املجال، 
وال�س���تخدام  ال�س���حيحة،  الأمني���ة  واملمار�س���ات 
الأمث���ل لأنظمة املعلومات، اإ�س���افة اإلى ت�س���ليط 
ال�س���وء عل���ى عدٍد م���ن التجارب واحل���وادث التي 
تعَرّ�س���ت لها اجلهات الر�س���مية وغرها يف جمال 

الخرتاق الأمني.
ل����رضكات  البحري���ن  املوؤمت���ر جمعي���ة  ونظ���م 
التقنية “ِبتك” و�س���ندوق العمل “متكني” وهيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

• اجلهات املنظمة والداعمة للموؤمتر 	 • مرزا يفتتح املعر�ش 	

ت�شوير: خليل اإبراهيم

القائد: نر�شد حماوالت اخرتاق اإلكرتونية اأ�شبوعًيا العو�شي يدعو لو�شع خطة وطنية ال�شتثمار “بلوك ت�شني”
دع���ا الرئي�ش التنفيذي ل�رضك���ة “اإن جي اإن” 
الدولية، يعقوب العو�س���ي اإلى ر�س���م خطة عمل 
وطني���ة بالتعاون بني القطاعني العام واخلا�ش؛ 
م���ن اأج���ل ال�س���تثمار الأمث���ل لتقني���ة “بل���وك 
ت�س���ني” خ�سو�س���ا يف جمال دعم النم���و والتنوع 
القت�س���ادي، وذلك على غرار ما يقوم به م�رضف 
البحرين املركزي وجمل�ش التنمية القت�س���ادية 
و�رضكاء اآخرين من اأجل تطوير تقنية التكنولوجيا 

املالية “فنتك” يف البحرين.
واأكد العو�س���ي اأهمية مواكبة املوؤ�س�س���ات 
البحرينية للتط���ور العاملي يف ا�س���تخدام تقنية 
البلوك ت�سني، والتي ت�سمح بت�سجيل املعامالت 
بني امل�س���تخدمني مبا����رضة دون حاجة اإلى وجود 
اأط���راف ثالثة، م�س���دًدا على اأهمية ت�س���خر هذه 
التقنية يف اإعادة �س���ياغة العدي���د من املفاهيم 
كالقت�س���اد  املج���الت  �س���تى  يف  والتعام���الت 
والطاق���ة والرعاية الطبي���ة والتعليم واخلدمات 

احلكومية وامل�رضفية.
واأو�سح العو�س���ي باملوؤمتر اأن هذه التقنية 
اأحدثت طفرة حقيقية يف عامل القت�ساد الرقمي، 
اإ�س���افة اإل���ى قطاع���ات خمتلف���ة مث���ل التج���ارة 
الإلكرتونية والتحويالت املالية، والبنية التحتية 
للم���دن الذكية، وقط���اع العق���ارات واملبادلت 
التجارية وقطاع التعليم وال�س���حة، اإ�س���افة اإلى 
دخول ه���ذا التقني���ة يف قطاع الأعم���ال والقطاع 

اللوجي�ستي وتو�س���يل املنتجات وتتبع �سرها، 
جنبا اإلى جنب مع ا�ستخداماتها يف م�ساعفة حجم 
التجارة الإلكرتونية على م�س���توى العامل ب�سورة 

هائلة.
ودعا العو�س���ي اإلى ا�س���تثمار مزاي���ا تقنية 
البلوك ت�س���ني يف تنفيذ اخلطط الوطنية الرامية 
اإلى تنويع القت�س���اد الوطني بعي���دا عن النفط 
كم�س���در رئي����ش للدخ���ل، خ�سو�س���ا واأن حج���م 
ا�س���تثمارات ال�رضكات التكنولوجي���ة واملالية يف 
هذه التقنية بلغ خالل العام املا�س���ي 1.4 مليار 
دولر، لفت���ا اإل���ى اأن قراب���ة 90 % م���ن البنوك 

العاملي���ة يف اأوروب���ا وبنوك يف اأمركا ال�س���مالية 
تعم���ل عل���ى ا�ستك�س���اف وال�س���تثمار يف تقنية 
البلوك ت�سني، والتي ميكنها اأن تخف�ش تكاليف 

البنية التحتية للبنوك بن�سبة ت�سل اإلى 30 %.
واأك���د اأهمي���ة دع���م املب���ادرات البحريني���ة 
الرامي���ة اإل���ى التعرف عل���ى اأح���دث التطبيقات 
العاملي���ة يف املج���الت التقني���ة املتقدم���ة مثل 
الأم���ن ال�س���يرباين وبل���وك ت�س���ني، وت�س���خرها 
من اأج���ل ت�رضي���ع الأداء ورفع مع���دلت الإنتاجية 
والتناف�س���ية يف املوؤ�س�سات البحرينية احلكومية 

واخلا�سة.

ك�س���ف رئي����ش هيئ���ة املعلوم���ات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة حمم���د القائد 
الإلكرتونية  اأن حم���اولت الخرتاق���ات 
م�ستمرة، اإذ ل مير اأ�سبوع دون حماولت.
واأو�س���ح القائد لل�س���حافيني على 
هام����ش افتت���اح موؤمتر “�سمارت�س���ك” 
اأم�ش اأن الهيئة دورها من�س���ب ب�س���كل 
رئي�ش على القطاع احلكومي، وهو بحد 
ذات���ه عم���ل كب���ر، حي���ث اإن لدينا نحو 
40 موؤ�س�س���ة حكومي���ة جمي���ع اأنظمتها 
الرئي�س���ية وخدماته���ا الت���ي مت���ر عرب 
الإنرتن���ت متر من خ���الل الهيئة، وخالل 
الخرتاق���ات  املا�س���يني  العام���ني 
الإلكرتونية م�ستمرة ول مي�سي اأ�سبوع 
دون حماولت اخرتاق، موؤكدا اأن اآثارها 
حم���دودة، ومل يك���ن هن���اك اأي توق���ف 
خلدم���ات اأو تاأثر عل���ى خدمات مقدمة 

من احلكومة.
واأ�س���ار اإل���ى اأن الهيئة تن�س���ق مع 
وزارة الداخلية والإدارة العامة للجرائم 
لأم���ن  ينظ���رون  الذي���ن  القت�س���ادية 
املعلوم���ات على امل�س���توى الوطني يف 
ح���ال اأي حماول���ة اخ���رتاق اأو حماولة اأو 
عاملًيا اإذا مت الرتكيز على قطاع معني، 

فيت���م اإب���الغ اجله���ات والعم���ل معه���م 
ونحاول متابعة الخرتاقات وم�س���درها 
وكيفي���ة اإيقافها اأو تخفي���ف اآثارها اإذا 

كانت موجودة.
واأك���د القائد اأهمي���ة املوؤمتر الذي 
يناق�ش مو�س���عني مهمني ج���دا، وهما 
املعلوم���ات،  واأم���ن  ت�س���ني  البل���وك 
���ا اأن اأمن الدولة واقت�س���ادها  خ�سو�سً
وم�س���تقبلها مره���ون باأنظم���ة احلماية 
الكب���ر  للتح���ول  نظ���را  الإلكرتوني���ة؛ 
يف  احلكومي���ة  اخلدم���ات  يف  احلا�س���ل 
اإل���ى  والنتق���ال  املع���ريف  القت�س���اد 
التكنولوجيا احلديثة، وبالتايل اأي خرق 
ق���د يحدث ميكن اأن يعر����ش البلد اإلى 
�س���لل اأو يوقف عمليات رئي�س���ية، ولذا 
فاإننا نتطلع من املوؤمتر الإجابة عن عدد 
من الت�ساوؤلت حول حماية الأنظمة ورفع 
احلال���ة الأمنية املوجودة واأي�س���ا بلوك 
ت�سني يقدم حلول للو�سول ملعلومات 
رمبا كان من ال�س���عوبة الو�سول اليها 
اأو حتتاج ا�س���تثمارات كبرة يف ال�سابق 
للو�س���ول اإليها، فيق���دم حلول مل يكن 

بالإمكان الو�سول اإليها.

• العو�سي يقدم �رضحا عن احللول التقنية التي تقدمها ال�رضكة	

الريال االإيراين ي�شل اإلى ذروة انتكا�شاته
عند 138 األف ريال للدولر

عوا�س���م - وكالت: ذكر موقع متخ�س����ش 
يف اأ�س���عار ال����رضف اأن الريال الإي���راين هبط اإلى 
م�س���توى قيا�س���ي مقاب���ل ال���دولر يف ال�س���وق 
غ���ر الر�س���مية اأم����ش، يف ظ���ل تدهور الو�س���ع 
القت�س���ادي واإع���ادة فر�ش عقوب���ات اأمركية 
على طهران. ووفقا ملوقع بونبا�ست.كوم الذي 
ير�سد ال�سوق غر الر�سمية، جرى عر�ش الدولر 

للبيع ب�سعر ي�سل اإلى 138 األف ريال.
قيا�س���يا  م�س���توى  �س���جل  الري���ال  وكان 
منخف�سا يوم الإثنني عندما بلغ �سعر �رضفه نحو 

128 األف ريال للدولر، بح�سب املوقع.
وق���ال مراقب���ون اإن ه���ذا ال�س���عر يعك����ش 
الو�سع القت�سادي املتاأزم للبالد، والذي يزداد 

تدهورا.
و�س���هدت العمل���ة تقلبات لأ�س���هر ب�س���بب 
�س���عف القت�س���اد وال�س���عوبات املالي���ة التي 
تواجهه���ا البن���وك املحلي���ة، والطل���ب الكثيف 
على الدولر من الإيرانيني. ويخ�س���ى الإيرانيون 
انكما����ش �س���ادرات الب���الد م���ن النفط و�س���لع 

اأخرى، نتيجة لن�س���حاب وا�س���نطن م���ن التفاق 
النووي املربم يف 2015، واإعادة فر�ش عقوبات 
اأمركية على طهران. وت�س���هد البالد منذ اأ�سهر 
احتجاجات �س���عبية على �سيا�س���ات النظام التي 
اأدخلت البالد يف اأزمات اقت�سادية خانقة، حاول 

الأم���ن قمعها، اإل اأن ذلك مل يحل دون ا�س���تمرار 
املظاهرات. يذكر اأن معدل البطالة الر�سمي يف 
اإيران بلغ 12 %، وي�س���ل بني ال�س���بان اإلى 25 
%، يف بلد 60 % من �س���كانه البالغ عددهم 80 
مليون ن�س���مة دون �س���ن الثالثني. وخ�رض الريال 

اأكر من ثلثي قيمته يف عام.
وق���د يكون الأ�س���واأ يف الطري���ق، حيث قال 
م�س���وؤولون اأمركيون اإنهم ي�س���عون اإلى خف�ش 
�س���ادرات اإي���ران النفطية اإلى ال�س���فر، مع بدء 

جولة جديدة من العقوبات يف نوفمرب املقبل.

�س���نغافورة - رويرتز: ارتفعت اأ�س���عار 
اخل���ام الأمركي اأم�ش متخطية م�س���توى 70 
دولرا للربمي���ل بعد اإخالء من�س���تي حفر يف 

خليج املك�سيك حت�سبا لهبوب اأع�سار.
و�س���جل خام غرب تك�س���ا�ش الو�س���يط 
70.25 دولر للربميل مرتفعا 45 �س���نتا، اأو 

ما يعادل 0.6 %، عن اآخر ت�سوية.
برتولي���وم  اأنادارك���و  �رضك���ة  وقال���ت 
اإنه���ا اأخلت من�س���تي حف���ر يف �س���مال خليج 
املك�س���يك، واأوقف���ت الإنت���اج منهم���ا قبل 
اقرتاب العا�سفة املدارية جوردون التي من 
املتوقع اأن تتحول اإلى اإع�سار عند ال�ساحل.

وعلى العك�ش، تراجع مزيج برنت م�سجال 
�س���تة  بانخفا����ش  للربمي���ل  دولر   78.09

�سنتات عن �سعر الإغالق يوم الإثنني.
وق���ال متعامل���ون اإن برن���ت يتعر����ش 
الأ�س���واق  يف  ال�س���طراب  ج���راء  ل�س���غوط 
النا�س���ئة وقوة الدولر الت���ي جتعل واردات 
اخل���ام للدول التي ت�س���تعمل عم���الت اأخرى 

اأعلى كلفة.

“اخلام الأمركي” يرتفع  
اإلى 70 دولرا للربميل
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة الشبكة النشطة ش.ش.و ملالكها حسني بن علي احمد ال عمران 
سجل جتاري رقم 1-117136

تضامن(،  )شركة  للمقاوالت  الصوف  عتيق  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
سجل جتاري رقم 86701، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ ابراهيم 

محمد علي هرونه مصفيا للشركة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
 )+973(33399580

hana.aleskafi@gmail.com
املنامة - مملكة البحرين

بناء على قرار املالك لشركة شركة الشبكة النشطة ش.ش.و ملالكها حسني بن علي 
احمد ال عمران، املسجلة مبوجب القيد رقم 117136-1، فقد تقرر تصفية الشركة 

اختياريا وتعيني السادة/ مرسى اخلليج لألستشارات مصفياً للشركة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 
 )+973(33338893

bracketsco@gmail.com

اميرة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
منصور عبدالصمد عبدالرحيم صدري املالكة لـ - التوقيع للدعاية واالعالن )مؤسسة 
الفردية  املؤسسة  حتويل  بطلب   -  39078-4 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية( 
اململوكة له إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
 1. اميرة منصور عبدالصمد عبدالرحيم صدري

2. ماهوميد صادق عبدالرحيم ورسلي
3. مظافر ورسلي

4. عبيد اور رحمان شمسي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة 
)مؤسسة  الداخلي  والتصميم  للتعمير  نزل  لـ  املالكة  علي  عبداهلل  محمد  عائشة 
فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 88682 طالبا حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة 
لتصبح  بحريني  دينار  الف  عشرون   )20000( وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤلية  ذات 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 1. عبداهلل محمد عبداهلل سيادي

2. محمد احمد محمد سيادي
3. خلود فيصل محمد علي عبداهلل كلداري

4. عائشة محمد عبداهلل علي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  لونا  مطعم  لـ  املالك  العريض  محمد  علي  عبدالكرمي 
مبوجب القيد رقم 559 - بطلب حتويل الفرع 3 باسم محالت سندباد للمواد الغذائية 
للمؤسسة الفردية اململوكة له إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1٫000 دينار بحريني 

وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 1. عبدالكرمي علي محمد العريض

THAZHE VALARAN VEETIL RASHEED .2
PUTHKKUDI DAVOOD U P ASSAINAR .3

القيد:39078-4
 التاريخ :2018/8/19

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد:88682
 التاريخ :2018/9/3

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد:559
 التاريخ :2018/8/4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 84760 التاريخ: 3/9/2018
 مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  تعلن  مركز 
إليه املالك لشركة مقاوالت عالم احلديد ش.ش.و )شركة الشخص  قد تقدم 
القانوني  الشكل  حتويل  طالبا   84760 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  الواحد( 
 50٫000 قدره  براسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة 

دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 
خمسة  أقصاها  مدة  خالل  لألعتراض  واملبرره  املؤيدة  باملستندات  مشفوعاً 

عشرة يوم عمل من تاريخ نشر اإلعالن

القيد:80678
 التاريخ :2018/8/27

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )122450( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لفرع من شركة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،80678 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  كول  ماستر  شركة  اصحاب  السادة 

طالبني تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 3 املسجل حتت قيد رقم 3-80678 من:
خدمات محمد فرج للسيارات ذ.م.م

MOHAMMED FARAJ AUTO SERVICES W.L.L
إلى:

شركة ماستر كول ذ.م.م
Master Cool W.L.L

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

12األربعاء 5 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 - العدد 3613 



للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

36779771
36744700

US :المساحة �المتر : 3,266  - سعر القدم: 13 - السعر الكلي: 457,017 - التصنيف - L003551 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 600.5  - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 109,884 - التصنيف - L003546 : أرض في جرداب - رقم التعر�ف

RB :المساحة �المتر : -406.8 سعر القدم: 19.410 - السعر الكلي: 85,000 - التصنيف - L003588 : أرض في دمستان - رقم التعر�ف
MOH :المساحة �المتر : -240.8 سعر القدم: 30.860 - السعر الكلي: 80,000 - التصنيف - L003586 : أرض في الرفاع - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : -384.6 سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 103.495 - التصنيف - L003581 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : -1,768 سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 494,799 - التصنيف - L003582 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : -362.4 سعر القدم: 28 - السعر الكلي: 109,224 - التصنيف - L003576 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف

MOH :المساحة �المتر : 1,532 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 247,437 - التصنيف - L002296 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 328.1 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنيف - L003474 : للب�ع أرض في عس�ر - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 535.4 - سعر القدم: 31 - السعر الكلي: 178,654 - التصنيف - L003468 : للب�ع أرض في الرفاع - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 600 - سعر القدم: 23.220 - السعر الكلي: 150,000 - التصنيف - L003467 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف

B3 :المساحة �المتر : 538.2 - سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنيف - L003458 : للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
لإليجار أرض المعامير - رقم التعر�ف : L003543 - المساحة �المتر : 22,482 - سعر القدم: 0.2 - السعر الكلي: 49,462 - التصنيف: صناعي

للب�ع ف�ال في عالي , 
دور�ن , صالة , 5غرف , 5حمامات
 مطبخين , موقفين , غرفة طعام

نظام حما�ة , حد�قة  
BD 175,000 - V002806 

للب�ع ف�ال في الرفاع
دور�ن , صالتين , 5غرف , 5حمامات

 مطبخين , موقفين , غرفة طعام
حد�قة 

BD 250,000 - V002797 

للب�ع ف�ال في جد علي
 دور�ن , صالتين , 4غرف , 4حمامات

مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 160,000 - V002776 

لإليجار ف�ال في عالي
 دور�ن , صالتين , 5غرف 

6حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في مدينة حمد
 دور�ن , صالة , 7غرف 
5 حمامات , مطبخين
 موقفين , غرفة طعام 

BD 180,000 - V003909

للب�ع ف�ال في تو�لي
3 أدوار , صالتين , 3غرف 
5 حمامات , غرفة طعام 

 نصف فرش
BD 155,000 - V003907  

للبيـــــــــــــع 
أرض من شارعني 

بالقرب من 
شركة املنيوم البحرين

( ألبا )
التصنيف :

 (SP ) مشاريع خاصة
املساحة :

161,729 قدم مربع

للب�ع ف�ال في الرفاع 
صالتين , 5غرف , 3حمامات 
مطبخين , موقف , غرفة طعام

 حد�قة , نصف فرش 
BD 190,000 - V002796 

للب�ع ف�ال في دار�ليب 
 صالة , 4غرف , 3حمامات 

مطبخين , موقفين 
 نصف فرش , حد�قة 

BD 130,000 - V002781

للب�ع ف�ال في جد علي 
 3أدوار , صالتين , 3غرف

 4حمامات , مطبخين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 190,000 - V003883 

للب�ع ف�ال في سند 
 دور�ن , صالة , غرفتين , 3 حمامات
 مطبخ , موقف س�ارة , فرش �امل 
BD 100,000 - V003926    

للب�ع ف�ال في دمستان 
 دور�ن , صالتين , 4غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , فرش �امل نظام حما�ة

BD 135,000 - V003910

للب�ع ف�ال في صدد
دور�ن , صالتين , 4غرف , 4 حمامات 

 مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 120,000 - V003905  
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وذكر املر�سد ال�سوري اآنذاك، اأن االنفجارات 
ناجمة عن �رسبات جوية اإ�رسائيلية، واأنها اأ�سفرت 

عن �سقوط قتلى وجرحى.
واأ�س���ارت و�س���ائل اإعالم موالية للنظام اإلى 
اأن االنفج���ارات ج���اءت نتيج���ة غ���ارات اإ�رسائيلية 
ا�س���تهدفت خم���ازن الذخ���رة يف مط���ار امل���زة، 

وموقع ع�سكري اإيراين يف ريف دم�سق.
و�أ�س���افت، �أن �لق���و�ت �حلكومي���ة �أطلق���ت 
�س���و�ريخ �أر�ض - جو من مقر�ت �لفرقة �لر�بعة 

يف حميط مع�سمية ال�سام.
من جانب �آخر، حذر �لرئي�ض �لأمريكي دونالد 
تر�مب، �لرئي�ض �ل�س���وري ب�س���ار �لأ�س���د من �سّن 
هج���وم ع�س���كري، بدعم من رو�س���يا واإيران، على 
حمافظة �إدلب �سمال غربي �لبالد، معترب�ً �أن مثل 

هذا الهجوم قد يوؤدي اإلى “ماأ�ساة اإن�سانية”.
وغرد تر�مب على تويرت “يجب على �لرئي�ض 
ال�س���وري ب�سار االأ�س���د اأن ال يهاجم ب�سكل متهّور 
حمافظ���ة �إدلب. �س���ريتكب �لرو����ض و�لإير�نيون 
خط���اأ اإن�س���انًيا ج�س���يماً اإذا م���ا �س���اركوا يف هذه 

املاأ�ساة االإن�سانية املحتملة”.
و�أ�س���اف �لرئي�ض �لأمريك���ي “ميكن ملئات 
�لآلف م���ن �لنا�ض �أن ُيقتل���و�. ل تدعو� هذ� �لأمر 
يح���دث”. وتتاأهب �لق���و�ت �حلكومية �ل�س���ورية 
املدعوم���ة من اإيران و�س���وريا ل�س���ّن هجوم على 
معاق���ل م�س���لحني يف �إدل���ب، �ملحافظ���ة �لت���ي 
يقطنه���ا نح���و 3 ماليني �س���خ�ض، ن�س���فهم من 
�لنازحني. وكان قد مت نقل �آلف �مل�س���لحني �إلى 
�إدل���ب من مناطق �أخرى ��س���تعادتها �ل�س���لطات 

ال�سورية.
ويف مو�سكو، رف�ض �لكرملني، �أم�ض �لثالثاء، 
حتذير �لرئي����ض �لأمريكي من �س���ن هجوم على، 

�لو�قع���ة حت���ت �س���يطرة �ملعار�س���ة، قائ���ال �إن 
�ملنطقة �أ�سبحت “وكر� لالإرهابيني”.

وق���ال �ملتحدث با�س���م �لكرمل���ني دميرتي 
يف  �لأخ���ذ  دون  حتذي���ر�ت  “توجي���ه  بي�س���كوف 
االعتب���ار الو�س���ع الكام���ل يف �س���وريا، الذي يعد 
يف غاي���ة �خلط���ورة وله �أبعاد �س���لبية ل يعد على 

االأرجح منهاجا �سامال”.

و�أ�س���اف �أن وجود م�سلحني يف �إدلب يقو�ض 
عملية �ل�س���الم �ل�س���ورية ويجعل �ملنطقة قاعدة 

ل�سن هجمات على �لقو�ت �لرو�سية يف �سوريا.
وق���ال بي�س���كوف يف موؤمت���ر �س���حايف ع���رب 
�لهاتف، �إن �لو�سع يف �إدلب �سيكون من �لق�سايا 
الرئي�سة على جدول اأعمال حمادثات زعماء رو�سيا 

و�إير�ن وتركيا يف طهر�ن �لأ�سبوع �جلاري.

�س���ريغي  �لرو�س���ي  �خلارجي���ة  وزي���ر  وكان 
لف���روف ق���ال ي���وم �لثن���ني �إنه ل ميك���ن تقبل 
�لو�س���ع يف حمافظ���ة �إدل���ب �ل�س���ورية لأجل غري 
م�س���مى. ويف �جلانب �لإير�ين، قال وزير �خلارجية 
حمم���د ج���واد ظريف، ال���ذي قام بزي���ارة مفاجئة 
لدم�س���ق �لثن���ني، �إنه يجب “تطه���ري” �إدلب من 

�مل�سلحني.

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

�عتقال رجل �ألقى عبوة مبحيط �سفارة �أمريكا بالقاهرة

قالت 3 م�س���ادر �أمنية �إن قو�ت �لأمن �مل�رصية �عتقلت رجال بعد �أن �ألقى عبوة نا�س���فة �نفجرت يف 
حميط �ل�سفارة �لأمريكية بالقاهرة �أم�ض �لثالثاء. وقالت �مل�سادر �إنه مل ترد تقارير عن �إ�سابة �أحد.

وذكرت �ل�س���فارة �لأمريكية بالقاهرة “نحن على علم بواقعة حدثت يف �س���ارع �س���يمون بوليفار يف 
�لقاه���رة. يرجى جتنب �ملنطقة ومر�قبة و�س���ائل �لإعالم �ملحلية للح�س���ول على �مل�س���تجد�ت.. يرجى 

توخي �حلذر”. ون�سحت �ملو�طنني �لأمريكيني بتجنب �ملنطقة.
و�رصح م�س���در �أمني �أم�ض باأن �خلدمات �لأمنية مبحيط ميد�ن �س���يمون بوليفار بد�ئرة ق�سم �رصطة 
ق�رص �لنيل متكنت من �س���بط �ملدعو عبد�هلل �أمين عبد �ل�س���ميع )24 عاما(، وذلك حال ��س���تعال حقيبة 
كان يحملها �أعلى ظهره وبها زجاجة بال�ستيكية حتتوي على بع�ض �ملو�د �لكيميائية �لقابلة لال�ستعال.
وي�سري �لفح�ض �ملبدئي �إلى �أن �ملذكور يعتنق بع�ض �لأفكار �ملتطرفة، وكان يعتزم ��ستخد�مها 

يف عمل عدائي.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

بنغازي ـ اب:

القاهرة ـ وكاالت:

طوكيو ـ رويترز:

كابول ـ رويترز:

ر�س���د �جلي�ض �لوطني �ليمني طائرة 
ا�س���تطالع اإيرانية ال�سنع “درون” يف �سماء 
�س���عدة كان قد �أ�س���قط و�حدة م���ن �لنوع 

نف�سه يف حمافظة �لبي�ساء قبل �سهر.
و�أظهر �لفيديو �لطائرة من دون طيار، 
وهي حتلق يف �سماء �سعدة، قبل �إ�سقاطها 
فوق مرتفعات ت�س���يطر عليها ملي�س���يات 
�مليلي�س���يات  �لإير�ني���ة. وتقوم  �حلوث���ي 
�لنقالبي���ة يف �ليمن، بعد ت�س���ييق �خلناق 
عليها يف جبهات عدة، با�س���تخد�م �أ�س���لحة 
مت تهريبه���ا �إليه���ا من �إي���ر�ن، ومنها هذ� 
�لنوع من �لطائر�ت. وتظهر هذه �لأ�س���لحة 
يف  �ل�س���افر  �لإي���ر�ين  �لتدخ���ل  بو�س���وح 
�لأزمة �ليمنية، وحم���اولت طهر�ن لزعزعة 
��س���تقر�ر �ملنطق���ة، وتهدي���د �ل�س���لم يف 
�ليمن، من خالل تزويد �مللي�سيات �حلوثية 
باأ�سلحة ومعدات متطورة يف حماولة يائ�سة 
منها لاللتفاف على �لنت�سار�ت �ملتتالية 
للق���و�ت �ل�رصعي���ة �ملدعومة م���ن �لتحالف 

العربي.

قالت ال�س���لطات الليبية اإن ح�س���يلة 
قتل���ى �ملو�جه���ة ب���ني جماعات م�س���لحة 
متناف�س���ة يف �لعا�س���مة طر�بل�ض �رتفعت 

اإلى 50 على االأقل، بينهم مدنيون.
وذكرت وز�رة �ل�سحة، �أم�ض �لثالثاء، 
اأن اال�س���تباكات الت���ي ب���داأت من���ذ اأواخر 
�أغ�س���ط�ض �ملا�س���ي خلف���ت �أي�س���ا 138 

م�سابا.
وفيم���ا ل تز�ل �ملعلومات مت�س���اربة 
حول �س���ر اال�س���تباكات، اأفادت م�س���ادر 
ميداني���ة باأن مواجهات ال�س���اعات االأخرة 
هي �لأعن���ف منذ بد�ية �حلرب ل�س���يما يف 
حم���وري خل���ة الفرج���ان وم�رسوع اله�س���بة 
�أن  �خل����رص�ء. وذك���رت �مل�س���ادر ذ�ته���ا 
دخول ق���وة �لردع �خلا�س���ة عل���ى خطوط 
�لنار �لأمامية �س���مح بتقدم قو�ت �لوفاق 
عل���ى اأكرث من حمور، وا�س���تعادة مواقعها 
�لتي خ�رصتها خالل معارك �لأيام �ملا�س���ية 

جنوب العا�سمة.

ُقت���ل 6 �أ�س���خا�ض و�أ�س���يب ع����رص�ت 
�آخ���رون، �أم�ض �لثالث���اء، يف �أقوى �إع�س���ار 
ي����رصب �ليابان من���ذ ربع قرن، وت�س���ببت 
�لري���اح �لعاتي���ة و�لأمط���ار �لغزي���رة �لتي 
�س���احبته يف ��س���طر�بات كب���رية يف حركة 

�لنقل وعمل �ل�رصكات.
وه���و  “جيب���ي”،  �لإع�س���ار  وت�س���بب 
�لإع�س���ار �حل���ادي و�لع�رصي���ن يف مو�س���م 
�لأعا�س���ري يف �آ�س���يا، �لثالثاء، يف �س���قوط 
�أ�س���طح بع�ض �لبنايات و�نقالب �ساحنات 
نقل كما جرف ناقلة نفط ر��س���ية يف خليج 
�أو�ساكا )غرباً( لت�سطدم بج�رص موؤٍد ملطار 

كان�ساي.
واأوردت و�س���ائل اإع���الم حملي���ة اأن 6 
�أ�س���خا�ض على �لأقل قتلو� جر�ء �لإع�س���ار 
م���ن بينهم رجل عم���ره 71 عام���ا يف والية 
�س���يغا بعد �أن �سقط عليه م�ستودع ب�سبب 

�لرياح �لعاتية، يف ح�سيلة جديدة. 
وقال���ت �لإذ�ع���ة �لوطني���ة “�أن �أت�ض 
كي” اإن 164 �سخ�س���ا �أ�س���يبو� يف م�س���ار 

�لإع�سار، لكن �إ�ساباتهم لي�ست خطرة.

�أعلن���ت حركة طالب���ان، �أم�ض �لثالثاء، 
وفاة جالل �لدين حقاين، موؤ�س����ض �س���بكة 
حقاين �ملتطرفة، وذلك بعد معاناة طويلة 

مع �ملر�ض.
يف  �ل�س���بكة  �أ�س����ض  حق���اين  وكان 
قي���ادة  ع���ن  تخل���ى  لكن���ه  �ل�س���بعينات، 
عمليات �جلماعة منذ ب�س���ع �س���نو�ت لبنه 
����رص�ج �لدين حق���اين، نائب زعي���م طالبان 

االأفغانية حاليا.
وتعترب �ل�س���بكة �ملتطرف���ة، من �أكرث 
اجلماعات امل�سلحة وح�سية داخل باك�ستان 
واأفغان�س���تان، خ�سو�س���ا يف �سوء �سلتها 

بجماعة طالبان �لأفغانية.
وكان���ت �س���بكة حق���اين، �لت���ي يقدر 
عدد مقاتليها بع�رصة �آلف م�سلح، �عتادت 
تنظ���م �لهجم���ات �س���د ق���و�ت �لناتو من 
معقلها يف مري�ن�س���اه، بوزير�س���تان، وهي 

�ملنطقة �لقبلية �لنائية يف باك�ستان.

ر�سد “درون” اإيرانية 
يف �سعدة

50 قتيال يف 
��ستباكات طر�بل�ض

قتلى وجرحى باأقوى 
اإع�سار يف اليابان

“طالبان” تعلن وفاة 
زعيم �سبكة حقاين

�سواريخ اإ�رسائيلية ت�ستهدف مواقع اإيرانية يف �سوريا
تر�مب يحذر دم�سق وطهر�ن ومو�سكو من مهاجمة �إدلب

• ق�سف منظومة �سو�ريخ �إير�نية يف مطار حماة �لع�سكري	

ت�سدت الدفاعات اجلوية ال�سورية، اأم�س الثالثاء، ل�سواريخ عدة اأطلقتها طائرات اإ�سرائيلية 

على منطقة وادي العيون بريف حماة، وفقا لوكالة الأنباء ال�سورية “�سانا”.

وذكر املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اأن النفجارات �سمعت يف املنطقة الواقعة بني م�سياف 

ع�سكرية  مواقع  ا�ستهدفت  الإ�سرائيلية  ال�سواريخ  اأن  م�سيفا  حماة،  مدينة  قرب  العيون  ووادي 

اإيرانية يف �سوريا.

وتاأتي ال�سواريخ الإ�سرائيلية عقب انفجارات متتالية �سربت مطار املزة الع�سكري بالعا�سمة 

دم�سق، م�ساء ال�سبت املا�سي.

العراق... مقتل متظاهر ي�سعل غ�سب اأهل الب�رسة
قتل حمتج عر�قي و�أ�س���يب 6 �آخرون بجروح يف 
ا�س���تباكات دارت مع قوات االأمن، يف مدينة الب�رسة 

جنوبي البالد.
وذك���رت م�س���ادر �أمني���ة �أن �ملحتج���ني �ألقو� 
“قناب���ل بنزين” وحج���ارة على ق���وات االأمن، التي 
ردت باإطالق �أعرية نارية يف �لهو�ء وقنابل م�س���يلة 

للدموع، ح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.
وجتم���ع مئ���ات ق���رب مق���ر �لإد�رة �ملحلية يف 
�لب�رصة للمطالبة بتح�س���ني �خلدمات و�لق�ساء على 
�لف�س���اد. وتر�وح عدد �مل�ساركني بني 600 و700 
فرد يف �إحدى �ملر�حل قبل �أن يت�ساءل خالل �لليل.

من جانبه، طالب مدير مكتب �ملفو�سية �لعليا 
حلقوق �لإن�سان يف حمافظة �لب�رصة، مهدي �لتميمي، 

بالتحقيق فور� يف مقتل �ملحتج.
وقال “نطالب �لق�س���اء �لعر�قي بفتح حتقيق 

ف���وري وعاج���ل بحادثة مقت���ل متظاه���ر يف �لب�رصة، 
�ل���ذي تعر�ض لإط���الق نار و�إ�س���ابة يف �لكتف تويف 

على �إثرها، �إ�سافة �إلى تعر�سه ل�سعقات كهربائية 
من قبل �لقو�ت �لأمنية”.

بع���د  باجلن���وب،  مدن���ا  املظاه���رات  وعم���ت 
�نقطاع���ات للكهرباء خالل �أ�س���هر �ل�س���يف �حلارة، 
وب�س���بب ع���دم تو�ف���ر فر����ض �لعم���ل و�لفتق���ار 
للخدم���ات �حلكومي���ة �ملالئم���ة. و��س���تبك مئ���ات 
�ملحتجني يوم �جلمعة �ملا�س���ي مع قو�ت �لأمن يف 
�لب�رصة �أثناء حماولتهم �قتحام مقر �لإد�رة �ملحلية.

ويف �ل�سهر �ملا�سي، �أوقف رئي�ض �لوزر�ء حيدر 
العبادي وزير الكهرباء عن العمل، وقال يف االأ�سبوع 
�ملا�س���ي �إن حكومته بد�أت يف معاقبة �مل�س���وؤولني 
عن �س���عف �خلدم���ات يف �لب�رصة، ث���اين كربى مدن 
�لع���ر�ق. لكن �لغ�س���ب �ل�س���عبي ت�س���خم يف وقت 
يكاف���ح فيه �ل�سيا�س���يون لت�س���كيل حكومة جديدة 

بعد �نتخابات برملانية غري حا�سمة يف مايو.

ذك���رت م�س���ادر ��س���تخبار�تية غربي���ة �أنه���ا 
اكت�س���فت “طرقا غري متوقع���ة” تقوم من خاللها 
�إي���ر�ن بتهريب �لأ�س���لحة �إلى ميلي�س���يات “حزب 
�هلل” يف لبنان، بح�س���ب تقرير ح�رصي ن�رصته �سبكة 

“فوك�ض نيوز” االأمركية.
و�أو�سحت �مل�سادر �أن طهر�ن تقوم بتهريب 

االأ�سلحة اإلى لبنان عرب “�رصكات طري�ن مدنية”.
وح���ددت �مل�س���ادر رحلتني ��س���تثنائيتني، 
وغري عاديتني، من �رصكة “خطوط ق�س���م فار�ض” 
م���ن طه���ر�ن �إل���ى مط���ار ب���ريوت �ل���دويل خالل 

�ل�سهرين �ملا�سيني.
و�لرحل���ة �لأول���ى �لت���ي جرى ر�س���دها كانت 
يف 9 يولي���و، حني غادرت طائ���رة مدنية من طر�ز 
بوين���غ 747 قاع���دة جوي���ة يف طه���ر�ن، وتوقفت 
لفرتة ق�سرة يف مطار العا�سمة ال�سورية دم�سق، 
ثم �تخذت “م�س���ار ط���ري�ن غري معه���ود” باجتاه 

مط���ار بروت، حي���ث هبطت نحو ال�س���اعة 4 ع�رسا 
بالتوقيت املحلي للبنان.

ووفًقا لبيانات �لرحالت �جلوية �لتي ح�سلت 
عليه���ا “فوك����ض ني���وز”، حلق���ت �لطائ���رة فوق 
�س���مال لبنان دون �أن تتبع �أي م�سار طري�ن �سائع 

�ل�ستخد�م.
وقال م�سدر ��س���تخبار�تي لبناين طلب عدم 
ذكر ��س���مه “يحاول �لإير�نيون �إيجاد طرق جديدة 
لتهريب �أ�س���لحة من �إي���ر�ن �إلى �ل�رصق �لأو�س���ط، 

متحدين قدر�ت �لغرب على تعقبهم”.

وقالت م�سادر ��ستخبار�ت غربية �إن �لطائرة 
كانت حتمل مكونات لت�س���نيع �أ�س���لحة دقيقة يف 

م�سانع اإيرانية داخل لبنان.
ووكاالت  املتح���دة  الوالي���ات  وكان���ت 
��ستخبار�ت غربية قدمت، يف �أوقات �سابقة، �أدلة 
على قيام اإيران بت�س���غيل م�سانع اأ�سلحة يف لبنان 
و�سوريا و�ليمن. �أما �لرحلة �لثانية فجرى ر�سدها 
يف 2 �أغ�س���ط�ض. �إذ هبط���ت �لطائ���رة �لإير�نية يف 
الرحل���ة رقم QFZ9960 يف بروت عند ال�س���اعة 
5:59 �س���باحا بعد مغادرة مط���ار طهر�ن �لدويل 
قب���ل �س���اعتني ون�س���ف، ه���ذه �مل���رة، مل تهبط 
�لطائرة يف دم�سق، و�إمنا �تبعت م�سار� غري منتظم 

اإلى حد ما �سمايل �سوريا.
وتعت���رب �رصك���ة “ق�س���م فار����ض” واح���دة من 
����رصكات �لط���ري�ن �مل���دين �مل�س���تخدمة لتهريب 
�لأ�س���لحة من قبل �حلر����ض �لثوري �لإي���ر�ين، وما 

ي�سمى “لو�ء �لقد�ض” بقيادة قا�سم �سليماين.

طرق “سرية” تستخدمها إيران لتهريب األسلحة لـ “حزب اهلل”

�لأمم �ملتحدة ترى 
“حلظة حقيقة” لعملية 

�سيا�سية يف �سوريا

قال �ملبعوث �خلا�ض لالأمم �ملتحدة 
�س���تافان دي مي�س���تور�، �أم����ض �لثالث���اء، 
�إن �ملحادث���ات �ملق���رر �أن جتريه���ا قوى 
رئي�س���ة هذ� �ل�س���هر ب�ساأن ت�س���كيل جلنة 
تقود �إ�سالحا د�ستوريا يف �سوريا �ستكون 
“حلظ���ة حقيق���ة” لعملية �سيا�س���ية ذات 
م�س���د�قية. وم���ن �ملق���رر �أن يج���ري دي 
مي�س���تورا حمادث���ات منف�س���لة االأ�س���بوع 
�ملقبل، بع�س���ها ي�س���مل رو�س���يا وتركيا 
واإيران وبع�سها ي�سمل الواليات املتحدة 
و�ل�س���عودية، وذل���ك ملناق�س���ة ت�س���كيل 
�للجن���ة. وقال �إنه يجب عدم �ل�س���ماح لأن 
ي�س���بح االأمر “عملية طويل���ة ملتفة حول 
العملي���ة”، و�إمن���ا مدخ���ال �إلى �إ�س���الحات 
باحلكومة �ل�س���ورية تقود لنتخابات بعد 

�حلرب.

واشنطن ـ وكاالت

البصرة ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

جنيف ـ اف ب

• ت�سييع جثمان متظاهر قتل يف ��ستباكات مع قو�ت �لأمن بالب�رصة	

• �ل�ستخبار�ت �لغربية تك�سف ممر�ت جوية �رصية ت�سلكها �إير�ن لتهريب �لأ�سلحة	
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قب����ل 3 �ص����هور ن�����رت اإح����دى ال�ص����حف 
اقت�ص����ادياً حت����دث  املحلي����ة تقري����راً مالي����اً 
ع����ن اإجنازات بع�����ض املوؤ�ص�ص����ات وكانت من 
�ص����منها هيئة �ص����وق العم����ل، ودون الدخول 
يف التفا�ص����يل والع����ودة للتقرير ال����ذي اأفرد 
ل����ه ملحق بالكامل، بودي ل����و يطلعنا اأحد على 
الإجناز الذي حتقق دون اأن ترافقه ال�ص����كاوى 
من التعقيدات التي برزت منذ تطبيق قوانني 
�صوق العمل، ابتداء باأول يوم دخلت فيه �ركة 
مكنزي �ص����يئة ال�صيت �صوق البحرين وغريت 
معامله وو�ص����عت الع�صي بالدواليب بدلً من 
اإح����داث التغيري الذي يتف����وق على املنجزات 
الت����ي حتققت قبل جم����يء ال�رك����ة املذكورة 
لتخل����ط الأوراق حتى اليوم بالرغم من هروبها 
ال�ريع بعد اأن تركت اإرثها حمفوراً حتى اليوم 
بالكثري من القرارات التي مهما حاول البع�ض 
طم�ض ب�ص����ماتها والتمل�ض من اإرثها فالواقع 
يظل حمفوراً بالنتائج التي يبدو اأن التخل�ض 
من اأ�ص����بابها �ص����عب، اإما ب�ص����بب عدم الرغبة 
بالعرتاف بف�ص����ل امل�روع برمته الذي دفعنا 
ثمناً باهظاً يف �ص����بيله، ومن ال�صعب العرتاف 

بذل����ك، اأو لأن العودة �ص����عبة لأنها �ص����تطيح 
بقواعد ال�صوق التي اأر�ص����يت بعيداً عن واقع 
البحرين وطبيعت����ه واملركز الذي كانت عليه، 
بالإ�صافة اإلى اأن من �صجع وفتح الباب ولعب 
بال�ص����وق مع ال�ركة املذكورة اإما اأنه رحل ول 
ميكن حما�صبته اأو اأنه هرب بعد حمنة 2011، 
ومنه����م الرئي�����ض والوزي����ر واملوظ����ف وظلت 

الآثار.
الدخ����ول  جمالن����ا  لي�����ض  ذك����رت،  كم����ا 
بالتفا�ص����يل وهي �ص����عبة ومت�ص����عبة وبحاجة 
لفري����ق فرز وحتلي����ل وحتقيق، لكن ال�ص����وؤال 
متى �ص����ياأتي الوق����ت ونعرتف ب����اأن القواعد 
التي و�ص����عت اإن مل تكن كله����ا فاأغلبها على 
الأق����ل اأثبتت ع����دم فاعليتها بل �ص����اهمت يف 
تاأخري التنمية القت�صادية وترويع ال�صتثمار 
وهروب روؤو�ض الأموال الباحثة عن �صوق اأكرث 
مرونة وحتررا من القيود املتمثلة بالكثري من 
القوانني التي تكاد تخرج بني �صهر واآخر حتى 
اأ�ص����حى ال�صوق حلبة �ص����باق للقوانني و�صاحة 
جتارب، كل ذلك اأ�ص����هم يف تفرد هيئة �صوق 

العمل بال�صاحة بفرمانات القوانني املجحفة.

قد يقفز من يقول اإل����ى ماذا يريد كاتب 
ال�ص����طور اأن ي�ص����ل وه����و يرك����ز ب����ني ف����رتة 
واأخ����رى على ه����ذا املو�ص����وع؟ اجل����واب اأريد 
الع����ودة ملكان����ة البحري����ن الأول����ى ومركزه����ا 
ال�ص����رتاتيجي باملنطقة واملرونة التي كانت 
عليها، بالإ�ص����افة اإلى الت�صهيالت التي كانت 
تقدمه����ا احلكوم����ة ملختل����ف ال�رائ����ح املالية 
النظ����ر  واأخ����ريا  والقت�ص����ادية،  والتجاري����ة 
بالر�ص����وم املتتالي����ة الت����ي اأعتربه����ا �رائب 
بالن�ص����بة  م����ربر، خ�صو�ص����ا  ت�ص����اعدية دون 
ل�صغار ومتو�صطي التجار واأ�صحاب امل�صاريع 
الت����ي اأغل����ق الكثري منه����ا ف����وق اأن ال�ركات 
الكبرية تراجعت وهناك حذر وترقب لل�ص����احة 

من قوانني جديدة ُت�صن.
اأعتقد اأن اجلواب وا�ص����ح والكالم اأو�صح 
م����ع يقيني من بقاء الإ�����رار مكانه رغم رحيل 

وغياب من خطط لهذا امل�روع.

تنويرة: 
هل راأيت ذهباً ل يلمع؟.

نجاة المضحكي
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اأخط���اأ املبع���وث ال���دويل عندم���ا 
افتع���ل لقاء جني���ف من اأج���ل متابعة 
ال���دوران يف حلق���ة مقفل���ة، فهن���اك 
بديهيات يبدو اأّنه���ا غابت عنه، اأولى 
اأن احلوثي���ني ل ميك���ن  البديهي���ات 
اأن يتزحزح���وا ع���ن مواقفه���م يف ظل 
املوازين القائمة حالياً. لول “التحالف 
العرب���ي”، لكانوا الآن يف املكال وعدن 
واملخ���ا ويف م���اأرب وكّل تع���ز، ل���ول 
التحالف الدويل الذي �ص���ّن “عا�صفة 
احل���زم” يف مار�ض 2015، لكان اليمن 
كّله حت���ت ال�ص���يطرة الإيراني���ة، هذا 
ه���و الواقع الذي ل مف���ّر من التعاطي 
مع���ه، يف كّل م���ّرة ح�ص���ل اتفاق بني 
ا�ص���تخدم  واحلوثي���ني،  “ال�رعي���ة” 
ه���وؤلء التف���اق يف خدم���ة م�روعهم، 
وهن���اك اأدّل���ة ل حُت�ص���ى عل���ى ذلك، 
ولع���ّل الدلي���ل الأهّم “اتفاق ال�ص���لم 
وال�راك���ة” ال���ذي وقع���ه احلوثي���ون 
“ال�رعي���ة” باإ����راف  يف �ص���نعاء م���ع 
مبع���وث الأمني العام لالأم���م املتحدة 
وقتذاك جم���ال بنعم���ر ورعايته، ومّت 
التو�ص���ل اإلى التفاق بعيد �ص���يطرة 
“اأن�ص���ار اهلل” على العا�صمة اليمنية، 
م���اذا كانت النتيجة؟ مل مت�ِض �ص���وى 
اأّي���ام قليل���ة قبل اأن ي�ص���ع احلوثيون 
الرئي����ض النتق���ايل عبد رّبه من�ص���ور 
هادي يف الإقامة اجلربية، اأجربوه على 
ال�صتقالة ومل ي�صمحوا لرئي�ض جمل�ض 
النواب يحيى الراعي باأن يكون رئي�صاً 
موؤقت���اً نظراً اإلى اأّن���ه كان من قيادات 
اأك���د  الع���ام”.  ال�ص���عبي  “املوؤمت���ر 
احلوثي���ون اأّن ال�ص���لطة هدفهم، واأن 
طموحهم اإقام���ة نظام جديد يف اليمن 
م�ص���توحى من التجرب���ة الإيرانية ومن 
عهد الإمامة يف الوقت ذاته، ا�ص���تطاع 
عب���د رّب���ه من�ص���ور الف���رار م���ن الأ�ر 
وانتقل اإل���ى عدن يف فرباي���ر 2015. 
جاء بعد ذلك دور ال�صتفادة اإلى اأبعد 
حدود م���ن علي عبداهلل �ص���الح الذي 
ما لبث احلوثيون اأن �ص���ّفوه بطريقة 

�صنيعة يف الرابع من دي�صمرب 2017.
يف  تق���ّدم  اأي  حتقي���ق  ميك���ن  ل 
اليمن يف ظ���ل التوازنات القائمة على 
الأر����ض، لن يق���دم احلوثي عل���ى اأية 
خطوة يف اجتاه ت�ص���كيل حكومة وحدة 
وطنية اأو يف اجتاه امل�صاركة يف موؤمتر 
تتمّثل في���ه كّل الق���وى الفاعلة على 
الأر�ض بحثاً عن �ص���يغة جديدة لليمن 
ككّل، كي���ف ميك���ن احل���وار مع طرف 
يوؤمن باأّن يف الإمكان العودة اإلى عهد 
الإمامة وي�صع نف�صه يف موقع املر�صد 

يف اإيران؟
م����روع  اأي  احلوث���ي  ميتل���ك  ل 
اقت�ص���ادي اأو ح�ص���اري لليمن، كّل ما 
ميتلكه ه���و م����روع ي�ص���ّب يف خدمة 

امل�روع الإيراين. “امل�صتقبل”.
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سوالف

يف  النج����اح  اأدوات  نفتق����د  اأنن����ا  اأت�ص����ور 
التخطي����ط بالن�ص����بة لبع�����ض امل�ص����اريع ولدينا 
ظواهر �ص����لبية بارزة ب����كل اأبعادها، والغريب يف 
الأم����ر هو النظر اإلى تلك الظواهر ال�ص����لبية على 
اأنها جمرد م�ص����اكل �ص����غرية لن توؤثر على �صري 
احلي����اة يف املجتمع، فعلى �ص����بيل املثال حمطة 
وقود �صارع اخلدمات املقابلة “لأن�صار جالريي” 
مبدينة عي�ص����ى، مازالت تعمل مب�صخة واحدة يف 
كل ق�ص����م اأو جه����ة، وهذا الطراز ق����دمي جدا ومل 
يع����د ي�ص����تخدم يف اأي بلد، له����ذا فاملحطة دائما 
تكون مزدحمة بال�ص����يارات، وما يزيد الطني بلة 

وقوعها على �صارع م�صهور بالزدحامات الرهيبة 
والفو�ص����ى العارمة والع�ص����وائية، حمطة اعتدنا 
فيها على م�صهد يومي هو الختناقات املرورية، 
وهذه امل�ص����كلة نراها اأي�ص����ا يف حمطة “البحري” 
املال�ص����قة ملجمع الواحة، ويرجع حدوث الزحمة 
والختناق����ات املرورية اإلى اأ�ص����باب ع����دة ياأتي 
يف مقدمته����ا �ص����وء التنظيم امل����روري وفتحات 

ال�صوارع والنعطافات. 
املحطت����ان ت�ص����ببان عرقل����ة حركة ال�ص����ري، 
والكث����ري م����ن املواطنني اأب����دوا ا�ص����تياءهم من 
تعطل احلركة ما يوؤدي بطبيعة احلال اإلى تعطل 

عجلة احلياة والعمل، وهذا يعني اأن هناك خلال ما 
يف ت�صميم مداخل وخمارج هذه املناطق ب�صورة 
علمي����ة وغياب النظرة للمتغريات امل�ص����تقبيلة، 
فمحطة �صارع اخلدمات هي نف�صها التي عرفناها 

قبل نحو ع�رين �صنة ومل تتغري.
اأم����ا الزدحام املروري املزع����ج بالقرب من 
“كوب����ري وزارة العم����ل” فم����رده اإلى الإ�ص����ارة 
ال�ص����وئية التي يتم ا�ص����تبدال نظامها كل �صهر 
ورمب����ا اأكرث دون فائدة، وحديثا مت و�ص����ع نظام 
جديد ولكن “اختك مثلك”، فال�ص����يارات تتحرك 
ببطء من كل جانب وحتى لو حتولت الإ�صارة اإلى 

خ�����راء ل ميكن����ك يف كثري من الأوق����ات التحرك 
نتيجة وقوف طابور ال�ص����يارات يف الطرف الآخر، 
هذا التقاطع يعترب �ريان مدينة عي�ص����ى ويخدم 
ومناط����ق  جتاري����ة  وحم����الت  خدماتي����ة  وزارات 
�ص����كنية ومع ذلك فهو مركز الأماكن التي يكرث 

فيها الزحام والختناقات املرورية.
هذه لي�ص����ت م�ص����اكل �ص����غرية ل توؤثر على 
اإيق����اع ورمت حي����اة املواطن وعجل����ة العمل، اإمنا 
ق�ص����ية كب����رية حتت����اج اإلى ح����ل ج����ذري ولي�ض 
موؤقتا اأو تقاذف امل�ص����وؤوليات، نحن نعي�ض اأزمة 

حقيقية، اأزمة قدمية جديدة.

ليست مشكلة صغيرة... بل كبيرة 
وتؤثر على حياة المواطن

يق���ول اأحد املواطنني، وه���و ميار�ض الأعمال 
احلرة ال�صباغة والبناء وال�صيانة، اإنه ل يحتاج اإلى 
عمال���ة اأجنبية، فقط يذهب اإلى املنامة وب�ص���يحة 
“هرن” يت�ص���ابق اإلي���ه العمال الأجانب، ال�ص���باغ 
والبن���اء والكهربائي، حيث يتعاق���د معهم مقابل 
“دينار” واحد لل�ص���اعة، لي�ض فقط عند القلعة يف 
املنامة، بل هناك اأماكن معروفة لتجمعهم ب�صكل 
وا�ص���ح غري مت�صرتين، وكذلك اأ�صحاب املركبات 
الذين “يتك�ص���ون” معروفة اأي�ص���اً اأماكنهم، وهم 
ل يخافون ولديهم اجل���راأة حتى لو هددتهم باأنك 

�صتت�صل للمرور، يقولون لك “ات�صل”!
وم���ع الأ�ص���ف، رغ���م خماط���ر تزاي���د العمالة 
الواف���دة، مت���ت مكاف���اأة ه���ذه العمال���ة وزي���ادة 

اأعداده���ا عندما منحت الت�ص���هيالت من قبل هيئة 
�ص���وق العمل، باأن يكون الوافد حر نف�ص���ه عندما 
تك���ون كفالت���ه مبا�رة م���ن “الدول���ة” بدعوى اأن 
“البحرين لي�صت �صجناً للعمالة”، وهذا ما �رح به 
م�ص���وؤول كبري يف “الهيئة”، به���ذا املنطق وخالل 
�صنوات قليلة �صتت�صاعف العمالة الأجنبية ليفوق 
تعداده���ا تعداد املواطن���ني، وهذا يح�ص���ل الآن 
تدريجي���اً، فقط بنظ���رة واحدة �صت�ص���اهد الوجوه 
التي ت�صيطر على كل اأنواع التجارة وت�صيطر على 
ال�صوارع، فمركبات العمالة الوافدة اليوم اأعدادها 
تفوق اأعداد مركبات املواطنني يف ال�ص���وارع، كما 

�صيطروا على اأحياء كاملة.
ليت امل�ص����األة تتوقف عند حد خط����ر الأجانب 

عل����ى القت�ص����اد واأم����ن املواطن، بل هي م�ص����كلة 
اأكرب، حيث �صتزيد ال�صغوطات الدولية على دول 
اخللي����ج من قبل املنظمات الدولي����ة ملنح العمالة 
الوافدة حقوقا �صيا�صية ومنحهم اجلن�صية وحقهم 
يف امل�صاريع الإ�ص����كانية، وتوفري التعليم املجاين 
لأبنائه����م، وما ق����د يتولد من ا�ص����طرابات عمالية 
وم����ن تخري����ب املمتل����كات، وهذا ح����دث يف بع�ض 
الدول اخلليجية. ل ندري اإلى متى �صت�ص����تمر هذه 
الهيئة يف منح احلريات للعمالة الوافدة، واإلى متى 
�صيبقى الباب مفتوحا ل�صتقبال مزيد من العمال، 
ول ن����دري متى �ص����تغلب م�ص����لحة �ص����احب العمل 
البحريني وحماية حقوقه م����ن العمالة الوافدة، ول 
ندري متى �ص����تاأخذ الهيئ����ة يف اعتبارها م�ص����لحة 

الأمن وم�ص����تقبل البحرين ال�صيا�صي، يف ظل زيادة 
العمالة الأجنبية التي �صتطالب بحقوقها.

اإنه���ا حقاً م�ص���كلة كبرية عندم���ا يتحول وجه 
دولة عربية خليجية لتغلب عليه الوجوه الآ�صيوية 
الت���ي اأخذت حتا����ر مناطق البحرين و�ص���وارعها 
و�ص���واحلها، فكلما تلتف���ت ميينا اأو ي�ص���ارا جتد 
وجها اآ�ص���يويا ينظر اإليك بنظرة حتد عندما تكون 
القوانني جميعها ل�ص���احله، فهو اليوم حر نف�ص���ه 
يف اأي وق���ت ي�ص���اء، وذلك بعدما من���ح حرية على 
حريت���ه، هذا ما ق�ص���ده ت�ريح امل�ص���وؤول الكبري 
بالهيئة “البحرين لي�ص���ت �ص���جناً للعم���ال”، حقاً 
لي�ص���ت �ص���جناً للعمال، ونخ�صى اأن ت�ص���بح �صجناً 

لأ�صحاب الأعمال.

عندما تطلق حرية العامل األجنبي 
ويسجن صاحب العمل

ahmedjuma44سوق مكنزي
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أحمد جمعة

منيل نحن الب�ر اإلى تربير كل �ص����يء 
غ اأو نعطي  يف حياتنا، ون�صع احلجج؛ لنُ�صوِّ
اأنف�ص����نا احل����ق يف ت�����رف اأو عمل معني، 
هذه املربرات اأو احُلج����ج قد تاأتي نتيجة 
اأع����راف اأو اأدي����ان اأو مذاه����ب اأو نظريات 
وقوان����ني معين����ة، وهك����ذا؛ ف����اإذا كانت 
ُحججي ل ت�ص����تند اإلى واحد من هوؤلء؛ لن 

يقبلها عقلي ول عقل غريي.
هك����ذا نتعامل يف احلياة؛ فاإن مل اأكن 
ُمقنًع����ا لغ����ريي؛ بحثُت جاه����ًدا عّما يثبت 
�ص����حة اأق����وايل اأو اأفع����ايل؛ م����ن مربرات 
تتوافق عليها جماعتي التي اأنتمي اإليها! 
واإّل ُنبذت اأو ا�صُتهزئ بي؛ فال �صبيل اإلى 
الإتي����ان بدلي����ل اأو ُحج����ة خ����ارج حيزها اأو 

فكرها اأو مفاهيمها ومعتقداتها!
اإل����ى  �ص����بيل  ل  املجتم����ع  ه����ذا  يف 
و�ص����ق  خ����روج،  فالخت����الف  الخت����الف؛ 
لل�صف! يف البيت الواحد ل �صبيل لتّدعي 
اأن����ك اآخر جدي����د بوجهة نظ����ر خمتلفة، اأو 
�ص����احب تفكري ُمغاير؛ فكي����ف اإذا جئت 
بتربي����ر اأو حج����ة م����ن اخل����ارج؛ اأي خ����ارج 
جماعتك؛ اأظن م�ص����ريك؛ ه����و اإقامة احلد 
علي����ك؛ ف����اإن مل يك����ن بال�ص����يف املادي؛ 
فبال�صيف الكالمي؛ �صت�صن عليك احلرب، 
فاإم����ا اأن ترج����ع لر�ص����دم اأو تت����رباأ من����ك 

وُتطرد!
هذه مقدمة طويل����ة؛ لأقول لكم اإننا 
ن�ص����مع يومًيا عن اأ�ص����خا�ض، يتهام�صون 
من حت����ت الط����اولت، وبالط����رق ال�رية، 
ويف الغ����رف امُلغلق����ة؛ يتحدثون عن عدم 
قناعتهم ال�صخ�ص����ية مبذاهبهم الدينية، 
اأو بع�ض ال�ص����لوكيات، ومنهم من توقف 
فجاأة يف منت�صف عمره عن اأداء الفرائ�ض، 
ومنهم من يرمي بع�ض م����ا تعارفنا عليه 
من منا�صك ُمقد�ص����ة؛ بالقول اإنها اأفعال 

اجلاهلية!
هناك م����ن ُير�ص����لون ر�ص����ائل خفية 
حول كفرهم بكثري من املفاهيم، ولي�ض 
فقط املعتقدات! وهم اإذ ذاك يفرت�صون 
ل����ك ُحجًج����ا تبدو منطقي����ة، وُيخّي����ل اإليك 
واأن����ت تقراأ ما يكتبون����ه اأو يتناقلونه من 
معلوم����ات واأ�رار تاريخية؛ اأنك ُم�ص����لل، 
وتائ����ه، وتتب����ع �ص����رية الأول����ني، فاأن����ت 
وجماعت����ك كاأه����ل الكه����ف، اأو كمنّومني 
تنومًيا مغناطي�ص����ًيا؛ تعي�صون املا�صي، 
وتكررون����ه، ث����م تنقلون����ه اإل����ى احلا�����ر؛ 

فامل�صتقبل!
هوؤلء يرون اأن �ص����غلك ال�ص����اغل هو 
احلفاظ على الن�ص����ل؛ لي�ض ن�ص����ل الأبناء؛ 
واملفاهي����م؛  املعتق����دات  ن�ص����ل  اإمن����ا 
التي ي�ص����ككون اأ�صال يف �ص����حتها؛ حتت 
ذريع����ة اأنه����ا مل تعد تقنعه����م اليوم، ومل 
تعد )تدخ����ل الدم����اغ(، واأنها ا�ص����تغفال 
تاريخ����ي لعقولهم!   ال�ص����وؤال الذي يجب 
اأن ُيط����رح هو: ما ق�ص����ة ه����وؤلء؟ هل هي 
نتائ����ج التق����دم والعومل����ة الت����ي )فّرت 
املخ(، اأو املا�ص����ونية والإحلاد، خ�صو�صا 
الثقاف����ة،  يّدع����ون  ه����وؤلء  معظ����م  اأن 
والبحث، والتنقيب، واحلفر؛ فهم لي�صوا 
مراهقني اأو اأ�صحاب “فتّوة”؛ بحيث يتم 
ا�ص����تهواوؤهم اأو غوايتهم والتغرير بهم! 
اإنهم اأ�صحاب علم )ظاهرًيا(، قرروا فجاأة 

اأن يكونوا خارج اأ�راب اجلماعات!.

ما عادوا يؤمنون!

د. زهرة 
 حرم

َوْخـَزُة ُحب
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تشهد صالة مركز أرض املرح للبولينج الليلة مراسم تتويج الفائزين يف مسابقتي األساتذة والدوري العام لألندية للبولينج حينام تقام 
املرحلة الثانية والختامية ملسابقة أساتذة الدوري، والتي يتنافس عليها أبرز 12 العبا من املرحلة األوىل من املسابقة.

وخطف العب الحالة عبدالله عبدالكريم األضواء باحتالله املقدمة يف الرتتيب العام ألفضل املعدالت لالعبني الـ 12 املتأهلني للمرحلة 
الختامية، وجاء يوسف فالح من الرفاع الرشقي يف املرتبة الثانية، بينام حل العب نادي املنامة أحمد رحيمي يف الرتتيب الثالث. كام تأهل 

كل من محمد الشاووش )الحالة(، شاكر دراج )الحالة(، اميرسون )الحالة(، عارف سعيد )الحالة(، عيل املاص )الرفاع الرشقي(، أحمد 
الخاجة )أم الحصم(، عامد جهرمي )املنامة(، جان ميديل )املنامة(، نورا ماجد )البحرين( إىل املرحلة النهائية ملسابقة أساتذة الدوري.

وبعد ختام منافسات مسابقة األساتذة، سيتم تكريم الفائزين باملراكز الثالثة األوىل، كام سيتم تكريم الفرق الثالثة األوائل من مسابقة 
دوري األندية املحلية للبولينج، والتي توج من خاللها الحالة بلقب الدوري هذا املوسم بعد سيطرة واحتكار الرفاع الرشقي يف املواسم 

الثالثة األخرية.

12 العب��ا يتنافس��ون عل��ى جائزة “أس��اتذة الدوري”
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يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة 
تحضرياته  )األربعــاء(  اليوم  القدم 
الفلبني  اإلعدادية ملواجهة منتخب 
يف مبــاراة وديــة دوليــة تقام غدا 
عىل استاد البحرين الوطني عند 7 

مساء.
وســيخوض املنتخب آخر تدريباته 
اإلعداديــة للمبــاراة اليــوم عــىل 
االســتاد الوطني، وذلك عند 5:45 
مســاء، وذلك تحت قيادة املدرب 
ســكوب  مريوســالف  التشــييك 

والطاقم املعاون.

اكتمال الصفوف

وكانت صفــوف منتخبنا األول قد 
اكتملت يوم أمس بانضامم املحرتف 
يف صفوف فريق بوهيميانز التشييك 
عبدالله يوسف، كام انتظم الالعب 
إبراهيــم العبيديل بعد اســتدعائه 

حديثا بدال من املصاب أبوبكر آدم 
الذي تم استبعاده يوم أمس األول.
وتدرب املنتخب يوم أمس تدريبه 
الرابــع عــىل املالعــب الخارجيــة 
التابعــة لالتحــاد البحرينــي لكرة 

القدم.

زيارة رئيس االتحاد

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وكان 
لكرة القدم الشــيخ عيل بن خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة، قــد زار 
تدريب املنتخب مساء أمس األول 
والتقى  الخارجيــة،  املالعــب  عىل 
بالجهازين الفني واإلداري وشــهد 

الحصة التدريبية للمنتخب.

قائمة المنتخب

لوديــة  املنتخــب  قامئــة  وتضــم 
الفلبني، باإلضافــة إىل ودية الصني 

ســالتي ســتقام يف البحريــن أيضا 
وذلك يوم 10 ســبتمرب الجاري، 25 
العبا هــم: وليد الحيــام، عبدالله 
عبدو، جامل راشــد، أحمد جمعة، 
عبدالوهــاب عــيل، محمــد البناء 
)املحرق(، سيد  العبيديل  وإبراهيم 

هاشــم عيىس )املالكية(، عيل مدن 
وسيد شرب علوي )النجمة(، مهدي 
عبدالجبار، عيل حرم، كميل األسود، 
ســيد رضا عيىس، محمــد مرهون 
وحمد شمســان )الرفــاع(، أرشف 
وحيد وأحمد موىس )املنامة(، عيل 

عيىس وحســني جميل )الشــباب(، 
أحمــد بوغــامر )الحــد(، جاســم 
الشــيخ )األهيل(، محمــد الحردان 
)فايله الدامناريك(، سيد ضياء سعيد 
)النرص الكويتي(، عبدالله يوســف 

)بوهيميانز براغ التشييك(.

وصول الفلبين

ووصل مســاء يوم أمس األول 
وفد منتخب الفلبني إىل أرض 
اململكة، إذ كان يف االســتقبال 
العامــة  العالقــات  ممثــل 

باالتحاد خالد خليل.
واســتقر الفلبينيون يف فندق 
أمواج، وخاضوا  بجزر  جروف 
أمــس تدريبهــم األول عــىل 
ملعــب نــادي الحــد، فيــام 
ســيخوضون التدريــب الثاين 
واألخــري اليــوم عــىل ملعب 

املباراة عند 7 مساء.
ويــأيت وصــول الفلبينيني إىل 
أرض اململكــة عــىل دفعات، 
إذ مل يصل الوفد كامال مســاء 
أمس األول، حيث تم استقبال 
أعضاء آخرين من الوفد أمس.

“األحمر” يختتم التحضيرات لمواجهة الفلبين ودًيا
أحمد مهدي

كشــفت الصحيفة املرصية “اليوم 
الســابع” يف عددهــا الصــادر يوم 
الجمعــة املــايض عن إنهــاء إدارة 
نادي املحرق لكرة القدم إجراءات 
التعاقد مع العب نادي غزل املحلة 
ومنتخــب مــرص للناشــئني محمد 
مصطفى شــاور يف صفقــة انتقال 

حر.
وجــاء يف الخــرب أن “الالعب انضم 
إىل املحرق بداية شــهر أغســطس 
املــايض، وخضع لالختبــار قبل أن 
يقــرر الفريــق البحرينــي التعاقد 
معــه ملــدة 5 ســنوات”. وبينــت 
الصحيفــة أن نــادي املحرق أعرب 
اســتغرابه من الزج باسمه يف الخرب 
املنشــور يف الصحيفة نفسها بشأن 

قضية هروب الالعب املرصي، لكنه 
يلتزم الصمت حتــى اآلن من بعد 

إعالن إمتام الصفقة.
كام أشارت الصحيفة إىل أن الالعب 
املرصي ســينضم إىل صفوف نادي 
املحرق، وأصدرت له تأشــرية ملدة 
شهر قبل أن يقوم االتحاد البحريني 
لكرة القدم بإنهاء إجراءات تجنيسه 
للمشــاركة مــع منتخبنــا الوطني 
للشــباب للمشــاركة يف تصفيــات 
كأس آســيا  تحت 19 عاما املؤهلة 

لكأس العامل لكرة القدم.
يذكــر أن شــاور من مواليــد قرية 
وانضم  بالدقهلية،  القامش  سالمون 
لناشــئي غزل املحلة منذ 5 سنوات 
قبل أن يفاجأ الالعب بعدم تحرير 

عقود له؛ ليتلقى عرضا رســميا من 
املحــرق البحريني وينضم رســميا 
ملدة  البحريني  الفريــق  لصفــوف 

5 مواســم بحسب وســائل اإلعالم 
املرصيــة. ورصح الالعب ذو الـ 18 
ربيعــا تقريبا، بأن ســفره للبحرين 
جاء هروبا من الجحيم الذي عاشه 
يف نادي غزل املحلة ورفض مسؤويل 
النــادي تحريــر عقــد لــه مقارنة 
بزمالئه، عىل الرغم لعبه مع الفريق 
األول ومشــاركته مع منتخب مرص 
يف تصفيات بطولة إفريقيا للشباب.

وكان “البالد ســبورت” قــد انفرد 
بنــرش الخــرب يف عــدده الصــادر 
بتاريــخ 22 يوليــو 2018 ليأيت الرد 
النايف بعــد ذلك من جانب املحرق 
عىل حســاباته يف مختلــف مواقع 

التواصل االجتامعية.

أنــاب رئيــس االتحــاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة 
بن أحمــد آل خليفة، األمني العام 
لالتحاد إبراهيم البوعينني، الفتتاح 
ورشــة عمــل مراقبــي املباريات، 
التي ينظمها االتحاد بالتعاون مع 
االتحاد اآلســيوي لكرة القدم عىل 

مدار يومني.
لالتحــاد  العــام  األمــني  وافتتــح 
البحرينــي لكــرة القــدم إبراهيم 
البوعينــني مراســم الورشــة التي 
تقام بتوجيهات من رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشــيخ عيل 
بــن خليفة بن أحمــد آل خليفة؛ 
لإلعداد املثــايل لالنطالقة املرتقبة 
لدوري نارص بن حمد املمتاز لكرة 

القدم للموسم 2018 - 2019.
ويحارض يف الدورة املراقب اآلسيوي 

السعودي سلامن النمشان.
وخالل كلمته بحفل االفتتاح، نقل 
البوعينني للحضــور تحيات رئيس 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
الشــيخ عيل بن خليفــة بن أحمد 

آل خليفة.
 وأكد البوعينني أن تنظيم الورشة 
يأيت ضمن إطار حرص االتحاد عىل 
دعم الكــوادر الوطنية مبا يضمن 
التنظيمي  املســتوى  تطوير ورفع 
واإلداري لــدوري نــارص بن حمد 

املمتاز.
 وأشــار إىل أن الورشة تعد فرصة 
مناســبة للتعرف عــىل أبرز املهام 
التي ينــاط بها مراقبــو املباريات 
وتعاونهــم مــع بقيــة األطــراف 

إلنجاح املباريات، مشــريا إىل أنها 
تواكب االهتامم الكبري الذي يوليه 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
لالرتقاء مبنظومة املســابقات التي 
ينظمهــا، وأنها تــأيت بالتزامن مع 
للدوري بحلته  الجديدة  االنطالقة 
الجديــدة )دوري نــارص بن حمد 

املمتاز(.
 ويشــارك يف الورشــة أكرث من 20 
دارسا، إذ أشاد البوعينني باملشاركة 
الواســعة التي تشهدها، مشريا إىل 

أنهــا تعكس تطلعــات االتحاد يف 
تطوير الكــوادر الوطنية، وضامن 
التــي ينظمها  املســابقات  إنجاح 
بالصورة املطلوبة مبا يحقق تنظيام 

مغايرا للدوري بحلته الجديدة.
 وأشــاد البوعينني بوجود املراقب 
اآلسيوي ســلامن النمشان، مؤكدا 
أنــه من الكفــاءات املشــهود لها 
بالخــربة الطويلة يف املجال، والذي 
سينقل خرباته الرتاكمية للمشاركني 

مبا يحقق نتائج إيجابية.

على ذمة “اليوم السابع” 

المحرق ينهي إجراءات التعاقد مع “المصري الهارب”

األمين العام التحاد الكرة يفتتح ورشة مراقبي المباريات

علي مجيد

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

محمد شاور

من تدريب المنتخب األول

اليوم نهائي فئة األشبال 
لبطولة كأس االتحاد للطاولة

الرفاع - اتحاد الطاولة: تشهد صالة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة مساء اليوم األربعاء إقامة 

األدوار النهائية لبطولة كأس البطولة املفتوحة 

الثامنة لكرة الطاولة 2018 التي ينظمها االتحاد 

مبشاركة واسعة من الالعبني.

 وستنطلق منافسات اليوم األربعاء يف متام 

الساعة 6 مساًء، حيث ستقام مباراتا الدور 

نصف النهايئ لفئة فردي األشبال، وسيتأهل 

الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام اليوم 

األربعاء أيًضا.

 كام ستقام اليوم منافسات نصف نهايئ فردي 

الناشئني، إضافة إىل نصف نهايئ فردي العموم.

 ومن املنتظر أن تشهد املواجهات قوة وإثارة 

بعد أن شهدت األدوار املاضية منافسة قوية يف 

مختلف الفئات، وأكد أمني رس االتحاد البحريني 

لكرة الطاولة إبراهيم محمد سيادي أن البطولة 

تسجل نجاحا كبريا حتى اآلن، مشريًا إىل أن 

رئيسة مجلس إدارة اتحاد الطاولة الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة وجهت بتوفري أفضل 

الخدمات للالعبني املشاركني؛ من أجل تسجيل 

نجاح آخر يضاف للبطولة التي وصلت لنسختها 

الثامنة.

 وأشاد إبراهيم سيادي باملستويات املتميزة التي 

شهدتها البطولة حتى اآلن، متوقًعا أن تشهد 

منافسات اليوم قوة وإثارة بني الالعبني املشاركني 

يف فئات األشبال والناشئني والعموم.

 وأقيمت مساء أمس الثالثاء منافسات الدور 

ربع النهايئ لفئة األشبال والناشئني والعموم.

 ويسدل الستار عىل منافسات البطولة يوم غد 

الخميس بإقامة نهايئ فئة الناشني ونهايئ فئة 

العموم، وبعدها سيتم تتويج جميع الفائزين 

بفئات األشبال والناشئني والشباب والعموم.

 جانب من منافسات البطولة
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17 فتــــــح بـــاب التسجيـــــل لتصنيفيــــة السنوكــــر الثالثـــة
اتحاد البلياردو والسنوكر

يعلن االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 
عن فتح باب التسجيل للبطولة التصنيفية 
للسنوكر يف نسختها الثالثة يف العام 2018، 
والتي من املقرر أن تقام يف صابة كيو إن 

باملنامة، ابتداًء من التاسع مع شهر سبتمرب 
الجاري، ويشارك يف البطولة أبرز الالعبني 

املحليني للمنافسة عىل اللقب. ومن جانبه 
أوضح أمني رس االتحاد البحريني للبلياردو 

والسنوكر إحسان حاجي أن آخر موعد 

للتسجيل سيكون السابع من الشهر الجاري، 
مشرياً إىل أنه لن يتم قبول أي مشارك بعد 

املوعد املحدد، وأن عىل الالعبني تسديد 
رسوم االشرتاك الرمزية والبالغة 3 دنانري، 
مؤكداً أن األمر يطبق عىل الجميع ولن 

يكون هنالك أي استثناء.
كام وأكد حاجي عىل أن البطولة التصنيفية 
ستحدد هوية املمثلني للمنتخب الوطني يف 
البطوالت واالستحقاقات الخارجية املقبلة، 

عىل رأسها بطولة الخليج املجمعة التي 
ستستضيفها العاصمة الُعامنية مسقط 

مطلع شهر نوفمرب املقبل، مضيفاً: “سيتم 
اختيار الالعبني للمشاركة الخارجية بناًء عىل 
معدل النقاط الرتاكمي التي حققها الالعبون 

يف البطوالت التصنيفية الثالث خالل العام 
الجاري”. يف الوقت الذي أشار فيه أمني رس 
االتحاد إىل أن آلية أختيار الالعبني املشاركني 

يف فئة املاسرتز ستكون وفق التصنيف 

العام، بحيث يحق للمتأهلني منهم املشاركة 
يف البطوالت الخارجية يف فئة العموم إىل 

جانب املاسرتز ما مل يكن هناك تعارض يف 
جدول البطولة الخارجية التي سيشاركون 

فيها.
ومن املقرر أن تقام قرعة البطولة التصنيفية 
يف نسختها الثالثة يف متام الساعة الثامنة من 
مساء يوم السبت املقبل املوافق للثامن من 

شهر سبتمرب الجاري.

أش��اد رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة بالدعم ال��ذي يوليه ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة للرياض��ة البحرينية عموما، 

وكرة القدم عىل وجه التعيني.
وأوضح رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم يف ترصيح ل��ه مبناس��بة اللقاء 
الذي عقده س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة مع ممث��يل القطاع 
الخ��اص والقطاع امل��رصيف يف اململكة، 

للتباحث حول الس��بل الكفيلة بزيادة 
حجم التعاون والتنسيق، من أجل دعم 
الحركة الشبابية والرياضية يف اململكة، 
ودخ��ول القط��اع الخ��اص وامل��رصيف 
كرشيك اس��رتاتيجي يف دعم القطاعني 
الشبايب والريايض يف اململكة، أن الدعم 
الذي يوليه سموه لكرة القدم البحرينية 
ي��أيت تأكيدا عىل الجه��ود الرائدة التي 
يبذلها سموه خدمة للرياضة البحرينية 
مبا يس��هم يف االرتقاء بها ووصولها إىل 
أع��ىل املس��تويات، وذل��ك توافقا مع 
توجيه��ات جاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة عاهل البالد والرامية لتطوير 

الحركتني الشبابية والرياضية.

وأشار إىل أن اسرتاتيجيات سمو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة ستس��هم يف 
االرتق��اء بالك��رة البحريني��ة مبا يخدم 
التطلع��ات، مش��يدا مبا يبذله س��موه 
من جه��ود حثيثة يف إط��ار الخطوات 
التطويري��ة لكرة القدم البحرينية األمر 
يرسخ مكانة اململكة رياضيا عىل جميع 

األصعدة.
ولفت إىل أن رعاية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة لل��دوري املمتاز 
تأيت تواصال للمبادرات الرائدة لس��موه 
والهادفة للعمل بصورة احرتافية إداريا 
وفنيا يف مس��ابقة ال��دوري مبا ينعكس 
إيجابا عىل مسرية كرة القدم البحرينية 

ويحقق لها أفض��ل النتائج عىل جميع 
األصعدة.

وب��ني أن هذه الرعاية الكرمية تش��كل 
مص��در فخر واعتزاز ل��ألرسة الرياضية 
عام��ة والكروي��ة خاص��ة، خصوصا ملا 
ع��رف ع��ن س��موه م��ن رؤى وأفكار 
سديدة س��تضع من غري شك مرتكزات 
التطوي��ر املنش��ود، وذلك ع��رب إدخال 
الجنب��ات التطويري��ة لل��دوري الت��ي 
تضمن منافس��ة قوية ورشيفة تنعكس 
فنيا بش��كل إيج��ايب وبآثار ملموس��ة 
وواضح��ة ترتك��ز يف املق��ام األول عىل 
خدم��ة الك��رة البحريني��ة واالرتق��اء 

بأنديتها ومنتخباتها الوطنية.

ولفت إىل أن دعم س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة مع تكاتف جميع 
الجه��ات املعني��ة سيس��هم يف توف��ري 
أس��باب النجاح لدوري سموه املمتاز، 
مؤكدا أن رعاية س��موه للدوري تشكل 
نقل��ة نوعي��ة يف تاري��خ املس��ابقات 
املندرجة تحت مظلة االتحاد البحريني 

لكرة القدم.
وأك��د أن االتحاد البحريني لكرة القدم 
سيس��خر كافة اإلمكان��ات والجهود يف 
س��بيل إنج��اح دوري ن��ارص بن حمد 
املمتاز، مبا يعكس حجم الرعاية الكرمية 
لس��موه وتطلعات س��موه الرامية إىل 
االرتق��اء بك��رة الق��دم البحرينية عىل 

جمي��ع األصعدة، ووصوله��ا إىل أفضل 

املستويات.

مبادرات ناصر بن حمد ستنعكس إيجابا على الكرة البحرينية
نوه بدعم سموه... رئيس اتحاد الكرة:

اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

الشيخ علي بن خليفة

جانب من منافسات السنوكراحسان حاجي

إدارة  مجل��س  رئي��س  اس��تقبل 
جرافيت��ي أن��دور س��كاي دايفينغ 
الش��يخ محمد بن راشد بن خليفة 
آل خليف��ة مس��اء أم��س، رئي��س 
االتحاد البحريني للرياضات الجوية 
الش��يخ س��لامن ب��ن عبدالل��ه آل 

خليفة، وعددا من أعضاء االتحاد.
ع��رض  االجت��امع  خ��الل  وت��م   
مملك��ة  اس��تضافة  اس��تعدادات 
الثالثة  الع��امل  لبطول��ة  البحري��ن 
للطريان الحر الداخيل التي س��تقام 
يف نف��ق جرافيت��ي أندور س��كاي 
دايفين��غ م��ن 25 إىل 28 أكتوب��ر 
املقب��ل، إذ أكد الش��يخ محمد بن 
راش��د بن خليفة آل خليفة حرصه 
عىل إنجاح هذا االستحقاق وإظهاره 
بالصورة الت��ي تليق مبكانة مملكة 
البحرين، مؤكدا أن االستعداد قائم 
ع��ىل قدم وس��اق الحتض��ان هذا 

الحدث الريايض العاملي.
 وأشاد بالتعاون القائم بني جرافيتي 
أن��دور س��كاي دايفين��غ واالتحاد 
الجوي��ة  للرياض��ات  البحرين��ي 
م��ام سيس��هم يف إنج��اح البطولة 
وإظهارها بأفضل مستوى تنظيمي 

وتنافيس، منوها ب��أن بطولة العامل 
الثالث��ة للط��ريان الح��ر الداخ��يل 
اس��تطاعت أن ترس��خ مكانته��ا يف 
الوس��ط الريايض كواحدة من أهم 

وأبرز البطوالت العاملية الناجحة.
 من جانبه، أعرب الش��يخ س��لامن 

ب��ن عبدالله آل خليفة عن ش��كره 
وتقديره للش��يخ محمد بن راش��د 
آل خليف��ة ع��ىل م��ا يقدم��ه من 
جهود س��اهمت يف تعزي��ز مكانة 
الرياضات الجوية والوصول بها إىل 
أرفع املستويات لتحقيق مزيد من 

النجاحات واإلنج��ازات املرشفة يف 
مجال الطريان الحر، مؤكدا استعداد 
االتحاد البحريني للرياضات الجوية 
لتقدي��م الدعم إلنجاح اس��تضافة 
بطولة العامل الثالث��ة للطريان الحر 
الداخ��يل وإبراز مملك��ة البحرين 

ع��ىل املس��توى العامل��ي، مش��يدا 
بالجه��ود التي تبذله��ا “جرافيتي” 
يف هذا املجال مبا يس��هم يف تطوير 
رياض��ة الط��ريان الح��ر وتعزي��ز 
شعبيتها يف اململكة وتحقيق املزيد 

من اإلنجازات املرشفة.

االستعداد على قدم وساق الستضافة بطولة العالم للطيران الحر الداخلي
في اجتماع مع رئيس االتحاد البحريني للرياضات الجوية... محمد بن راشد:

جانب من االجتماع

ضمن فريقا سرتة واألهيل التأهل 

لدور ال� 16 لكأس جاللة امللك لكرة 

القدم، بعد فوز األول عىل مدينة 

عيىس )0-3( وتعادل الثاين مع قاليل 

)3-3(، ضمن مباريات الجولة الثانية 

للمجموعة الثانية من الدور املؤهل 

التي أقيمت أمس.

وجاء وصول الفريقني بعد بلوغ سرتة 

النقطة السادسة يف ريادة املجموعة، 

واألهيل يف الوصافة برصيد 4 نقاط، 

وتبقت مباراة بينهام لتحديد املتصدر 

والوصيف، فيام البطاقة الثالثة بني 

قاليل )نقطة واحدة( ومدينة عيىس 

)بال نقاط(، وسيلتقيان يف الجولة 

املقبلة واألخرية.

ويف مباراة ضمن املجموعة األوىل 

وعىل استاد األهيل، فاز البحرين عىل 

االتفاق )0-2( واصال بذلك للنقطة 

السادسة.

نتائج أمس

ولحساب ذات املجموعة عىل ملعب 

الرفاع، فاز االتحاد عىل التضامن 

بنتيجة )2-3(. وسجل لالتحاد أحمد 

عابد “هدفني” وصادق أحمد، 

وللتضامن عيل املاجد وعباس محمد.

 أدار املباراة الحكم عيىس عبدالله، 

وعاونه يارس تلفت وعبدالرحمن 
الدورسي، والحكم الرابع محمد 

بونفور.
ويف املجموعة الثانية، تعادل األهيل 
مع قاليل )3-3( عىل ملعب النجمة، 

بعدما كان قاليل متقدما بثالثة أهداف 
دون رد منذ الشوط األول.

سجل لقاليل:إبراهيم الختال )3 

أهداف(، فيام سجل لألهيل مهدي 
حميدان وسيد إبراهيم علوي وجاسم 

محمد.
أدار املباراة الحكم وليد محمود، 

وعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، 
والحكم الرابع عبدالله قاسم.

وعىل ملعب مدينة حمد، فاز سرتة 
عىل مدينة عيىس )0-3( وسجل 

األهداف محمود العريبي “هدفني” 

وأحمد جعفر؛ ليضمن بذلك سرتة 

تأهله لدور ال� 16 بوصوله للنقطة 

السادسة.

أدار املباراة الحكم عبدالعزيز رشيدة، 

وعاونه صالح جناحي وأحمد جابر، 

والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمري.

مجريات االتفاق والبحرين

تأخرت انطالقة املباراة بسبب عدم 
تخطيط امللعب بالشكل املطلوب، إذ 

رفض الطاقم التحكيمي بدء املباراة من 
غري التخطيط املناسب لحدود امللعب 

ومنطقة الجزاء. وأجريت اتصاالت 
مختلفة؛ لتقوم الرشكة املكلفة من 

وزارة شؤون الشباب والرياضة تخطيط 
امللعب الحقا، إذ أقيمت املباراة بعد 

50 دقيقة من املوعد املقرر لبدئها.
وجاء هدفا البحرين يف الشوط الثاين، 

إذ كان له ذلك أوال وصوال للدقيقة 
)80( التي سجل فيها أحمد باليط 

هدف السبق، قبل أن يعقبه بآخر جاء 
يف الدقيقة )86( من ركلة جزاء عن 

طريق ذات الالعب.
أدار املباراة الحكم محمد خالد، 

وعاونه نواف شاهني وفيصل علوي، 
والحكم الرابع نواف شكرالله.

من لقاء سترة ومدينة عيسى )تصوير: رسول الحجيري( من لقاء االتفاق والبحرين  )تصوير: خليل إبراهيم(

سترة واألهلي يضمنان التأهل لدور الـ 16 بكأس الملك
البحرين يقترب بوصوله للنقطة السادسة

أحمد مهدي



تنطلق يوم غ��ٍد الخميس مباريات 
ال��دور ربع النهايئ ل��دوري املراكز 
الش��بابية الثاين لكرة القدم، والذي 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظم��ه 
والرياض��ة، انس��جاما م��ع رؤي��ة 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
الرامي��ة إىل زي��ادة نس��بة الربامج 
املوجه��ة إىل الش��باب البحرين��ي 
وتنفيذه��ا بصورة مس��تمرة طوال 
الع��ام، األم��ر ال��ذي يتواف��ق مع 
للشباب  األعىل  املجلس  سياس��ات 
يف  الش��باب  إرشاك  يف  والرياض��ة 
املجاالت  متنوع��ة مبختلف  برامج 
وإس��راتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاس��ة هش��ام الجودر 
يف تعظي��م دور املراك��ز الش��بابية 
احتض��ان  يف  الوطني��ة  واألندي��ة 

الشباب.
آراء  اس��تطلعت  اإلعالمي��ة  اللجن��ة 
مدريب الفرق املتأهل��ة إىل ربع نهايئ 
الدوري بع��د ختام مباري��ات الدور 

التمهيدي للمجموعات األربع.
وكان��ت اللجن��ة املنظمة ق��د ألغت 
البطاق��ات الصف��راء ع��ىل الالعب��ن 
تحفي��زا لهم لتقدي��م مباريات تليق 
ع��ىل  أبق��ت  أنه��ا  إال  باملس��ابقة، 
الحمراء مع  بالبطاق��ات  اإليقاف��ات 
اإلبق��اء ع��ىل اإليقاف��ات بالبطاقات 

الصفراء املراكمة )ثالث بطاقات(.
وهنأ مدير الدوري عيل سعيد الفرق 
املتأهل��ة إىل املرحل��ة الثاني��ة م��ن 
الدوري، مطالب��ا بااللتزام فيام تبقى 
م��ن املباري��ات إلظهار ال��دوري مبا 

يتناسب معه.

مدرب دمستان:                
جاهزون لربع النهائي

أك��د م��درب فري��ق مركز ش��باب 
دمس��تان حس��ن عيل أن معنويات 

العبي فريقه مرتفعة.
ويتويل حس��ن ع��يل مهمة اإلرشاف 
ع��ىل الفري��ق مؤقتا خ��الل الفرة 
الحالي��ة بدال م��ن امل��درب جميل 
يوس��ف الذي يتواج��د حاليا خارج 

البالد.
وأش��ار إىل جاهزية فريقه ملواجهة 
فري��ق مركز ش��باب أبوق��وة ضمن 
منافس��ات ربع النه��ايئ يف دورينا، 
الفتا إىل وجود عدد من اإلصابات يف 

صفوف فريقه.
وأوض��ح امل��درب حس��ن ع��يل أن 
اإلصاب��ات أبرزه��ا لالع��ب املدافع 
محم��ود مجي��د، متوقع��ا أن تتأكد 
جاهزيته للمش��اركة يف املباراة قبل 

يوم املباراة.
ولفت إىل أن فريقه س��يفتقد ثالثة 
العب��ن أيضا، وه��م رض��ا الفردان 
وفرقان عبدالنبي ومجتبى؛ بس��بب 
س��فرهم، مؤكدا أن البدالء سيكونوا 

يف املوعد وعند املسؤولية.
وبن أن فريق��ه ال يعاين أي غيابات 
إىل  مش��ريا  اإليقاف��ات،  بس��بب 

الجاهزية لخوض مباراة ربع النهايئ.

عبدالوهاب: مسيرة      
سلماباد تفرض علينا الحذر 

أكد نج��م منتخبنا الوطني الس��ابق 
والنادي األهيل مرت��ى عبدالوهاب 
جاهزي��ة فريقه رغ��م احتامل غياب 
بع��ض الالعب��ن ع��ن املب��اراة ضد 
س��لامباد، لكنه قلل م��ن تأثري ذلك، 
مبينا أن الفريق باس��تطاعته تعويض 

تلك الغيابات املحتملة.
وي��رى عبدالوه��اب تس��اوي فرصة 
فريق��ه وس��لامباد مؤك��دا صعوب��ة 
املباراة. وقال إن الركيز والصرب حتى 
نهاي��ة املباراة س��يلعب دورا كبريا يف 
الفوز، مضيفا أن مس��رية سلامباد يف 
النس��خة الثانية من الدوري متميزة، 
إضاف��ة إىل النس��خة األوىل، وهو ما 

سيجعل املباراة قوية جدا.
وعن املباراة املقبلة التي سيالقي فيها 
الفائ��ز فريق ال��زالق أو مدينة حمد 
يف نص��ف النهايئ قال عبدالوهاب إن 
من س��يتأهل س��يكون فريقا منافساً 
بق��وة يف ح��ال الفوز عىل س��لامباد، 
ول��ن يتأهل أي فري��ق بالحظ، وكرثة 
املباريات كش��فت ع��ن نفس طويل 
ميتلكه كل ف��رق الدور رب��ع النهايئ 
يف ظل تقارب املس��تويات عدا خربة 

بعض الفرق التي قد ترجح كفتهم.
ونف��ى عبدالوهاب وج��ود مخاوف 
من سلامباد، موضحا أنه ال يخىش أي 
فريق بل يحذر عند مواجهة األقوياء 
لك��رثة نق��اط القوة التي تس��توجب 

الحذر للوصول إىل الهدف.

عباس: الغيابات مؤثرة.. وال 
نلتفت إلى من سنقابل

أكد مدرب فريق مركز شباب أبوقوة 
ع��يل عب��اس صعوب��ة املب��اراة ضد 

مركز ش��باب دمستان، مؤكدا تساوي 
الحظوظ، وقال إن دمس��تان يحظى 
مبيزة ستساعده عىل تقديم مباريات 
متمي��زة بالنظ��ر إىل ظ��روف فريقه 
ال��ذي س��يفتقد عيل خلي��ل النتقاله 

للعب يف أحد األندية البحرينية. 
وأوضح عب��اس أن الفريق س��يفتقد 
خدمات املهاج��م عبدالله عبدالغني 
وس��لامن عبدالرضا بداع��ي اإلصابة، 
ومحم��د خمي��س إلصاب��ة يف الركبة 
خالل مباراة ودي��ة ضد نادي البديع 
اس��تعدادا ملالق��اة دمس��تان يف ربع 
النه��ايئ الذي انتعش بقوة بعد تطور 
ملحوظ يف النتائج عن النسخة األوىل 

من الدوري.
وس��يقابل أبوق��وة بوري أو س��ار يف 
حال فوزه عىل سلامباد، وهي مباراة 
ُيتوقع أن تكون تنافس��ية وقوية جدا 
وصعبة ع��ىل الفريق��ن، لكن عباس 
قال من يري��د البطول��ة ال ينظر إىل 
من س��يقابل، وأرى أن الفرق الصعبة 
أفضل لفريقنا؛ ألن الفوز عليها مينحنا 
دفعات معنوية قوية تؤثر يف الفريق 

إيجابيا، ونحرم جميع املنافسن.
وق��ال عباس إن��ه س��يلعب بطريقة 
تؤم��ن له الفوز؛ ألن دراس��ة الفريق 
املنافس من أهم العوامل املس��اعدة 

عىل الفوز. 

الكوهجي يؤكد أن الزالق 
يعّول على عزيمة العبيه 

انطل��ق مدرب فريق مركز ش��باب 
الزالق غس��ان الكوهجي يف حديثه 
بتحياته إىل اللجنة املنظمة لدوري 
املراكز الشبابية وإىل جميع اللجان 
العامل��ة، ومهنئ��ا جمي��ع الف��رق 
املتأهلة إىل الدور ربع النهايئ. وعن 
استعداد فريقه أشار الكوهجي إىل 
أنه عادي جدا ورمبا يكون أقل من 

ذلك بحسب تعبريه، وأن هذا ليس 
تقليال من املسابقة، ولكن بحسب 
الظروف التي يعيشها فريقه حاليا، 
مبين��ا أن فريقه اعتاد االس��تعداد 
لكل مب��اراة عىل ح��دة وإعطائها 
حقها م��ن األهمية وباالعتامد عىل 
عزمية الشباب.وتابع: هدفنا تحقيق 
اللقب، ولك��ن يف النهاية فريق واحد 
هو من س��يحقق اللقب، نحن نعاين 
غياب العبن مهمن؛ بس��بب ظروف 
ال��زالق  أن  إال  الس��فر،  أو  العم��ل 
ال يعتم��د عىل الع��ب، ون��درك أننا 
س��نواجه فري��ق مدينة حم��د الذي 
لديه وفرة من الالعبن وميتلك ملعبا 
للتدريب��ات، ونحن أم��ام تحد لرفع 
اس��م الزالق، وكلنا أم��ل يف التوفيق، 
وأطال��ب الش��باب بتقدي��م كل م��ا 

لديهم من إمكانات.

فرحان: إعداد فريق مدينة 
حمد طبيعي لمواجهة الزالق

أكد مدرب فريق مركز ش��باب مدينة 
حم��د، خمي��س فرح��ان، أن إعداد 
فريقه ملباراة مركز ش��باب الزالق يف 
ربع النه��ايئ هي طبيعية ومش��ابهة 

لذات التحضريات ألي مباراة سابقة.
وأش��ار إىل أن مواجه��ة فري��ق مركز 
شباب الزالق، وهو متصدر مجموعته 
الثانية دون خس��ارة لن تكون سهلة 
بالتأكي��د، مبين��ا أن فريقه اس��تعد 
بش��كل نفيس جيد للمب��اراة، إضافة 
إىل دراس��ة فريق الزالق، وأن فريقه 
سيس��عى للحد من الخط��ورة داخل 
امللع��ب بالنس��بة ملفاتي��ح اللع��ب 

لفريق الزالق.
وأضاف: لعبن��ا مباريات تصاعدية يف 
ال��دوري، وقدمنا مس��تويات جيدة، 
لك��ن الح��ظ مل يحالفن��ا خصوصا يف 

املباريات التي انتهت بالتعادل.

للفريقن  التوفي��ق  نتمن��ى  وتاب��ع: 
)مدينة حمد والزالق( لتقديم مباراة 
طيبة املس��توى، والفائز س��نبارك له 

والخارس سنتمنى له حظا أوفر.
وأش��ار إىل أن فريقه يأخذ املباريات 
يف ال��دوري خطوة بخط��وة، الفتا إىل 
أن األه��م يف ال��دوري ه��و تحقيق 
األهداف التي وضعتها وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة واللجنة املنظمة.

مدرب بوري: نسعى لتعزيز 
موقفنا في الدوري 

أكد م��درب فريق ن��ادي بوري عالء 
املطوع أن فريق بوري يطمح لتعزيز 
مش��واره يف منافس��ات دوري املراكز 
الشبابية #دورينا، وذلك عرب املنافسة 

بقوة يف األدوار اإلقصائية.
وأوض��ح املط��وع أن فري��ق ن��ادي 
بوري اس��تعد ملنافس��ات ربع النهايئ 

ومواجهة فريق مركز شباب سافرة.
وقال: سندخل املباراة بهدف تحقيق 
الطموحات واألهداف التي وضعناها 
منذ اليوم األول يف دخولنا املنافسات، 
وذلك عرب املنافسة بقوة عىل تحقيق 

اللقب.
وأضاف: س��ندخل املب��اراة من أجل 
الفوز فق��ط، ومواصلة التقدم لألمام 
بحث��ا ع��ن املنافس��ة ع��ىل اللقب، 
خصوصا أن املواجهات اإلقصائية التي 
تقام بنظام إخ��راج املغلوب ال تكون 

سهلة.
وأش��ار إىل أن فريقه ق��دم أداء جيدا 
خ��الل منافس��ات دور املجموعات، 
مبينا أن املأمول هو استمرار الفريق 
التطوي��ري،  التصاع��دي  نس��قه  يف 
والتمكن من اجتياز س��افرة للوصول 
إىل نص��ف النه��ايئ، وبالتايل الحصول 

عىل فرصة لعب املباراة النهائية.
وأكد املط��وع الثقة يف قدرات العبي 

فريقه، مبينا أن عزمية الفريق كانت 
قوية خالل املباريات السابقة وأمثرت 
عن تص��در املجموعة، مضيفا: نتمنى 
أن نحق��ق بطاق��ة التأه��ل لنص��ف 

النهايئ.

مسعد: لعبنا مباراة          
ودية ودرسنا نقاط قوة 
وضعف بوري

ذكر عصام مسعد مدرب فريق مركز 
شباب سافرة أن فريقه استعد ملباراته 
املقبلة. أما بوري، فضمن منافس��ات 
رب��ع النه��ايئ التي تقام يف الس��ابعة 
والنص��ف من مس��اء ي��وم الجمعة 
املقب��ل، وذلك من خ��الل التدريبات 
اليومية، ولعب مب��اراة ودية واحدة 
مع فريق مركز ش��باب مدينة حمد، 
حيث كان لها أهمية بالغة يف الوقوف 
عىل الوضع الفن��ي للفريق واملتابعة 
آلخر املس��تجدات، وأشار مسعد إىل 
أن فريقه يعاين بع��ض الغياب لعدد 
من الالعبن، إال أن��ه يعول كثريا عىل 
املجموع��ة الحالية ويرى فيها القدرة 

عىل تحقق النتائج املرجوة.
وأوض��ح الكاب��ن عصام مس��عد بأن 
فريقه يتطلع من خالل هذه املشاركة 
إىل إحراز لق��ب البطولة، وهو هدفه 
ال��ذي وضعه منذ بداية مش��واره يف 
الدوري، وأض��اف قائال: أمامنا مباراة 
قوية مع بوري ايل ميتلك خربة واسعة 
يف املالع��ب، وبدورن��ا درس��نا نقاط 
القوة والضع��ف يف الفريق املنافس، 
وكلنا أم��ل يف أن نتمكن من تحقيق 

النتيجة التي نصبو إليها.

شبر: استعدادنا جيد 
وطموحنا تحقيق لقبي 
الدوري والكأس

أكد مدرب فريق مركز شباب سلامباد 
الس��يد مجيد شرب أن استعداد فريقه 
ملبارات��ه القادم��ة أمام فري��ق نادي 
س��ار جيدة، وأشار شرب إىل أن املباراة 
الت��ي تقام يف الس��ابعة والنصف من 
مس��اء غد الخميس ضمن منافسات 
ال��دور ربع النه��ايئ ل��دوري املراكز 
الش��بابية وتجمعه بفريق نادي سار 
مهمة للغاية بالنس��بة لفريقه وينظر 
إليها عىل أنها واح��دة من املباريات 
املفصلي��ة، التي من ش��أنها أنه تؤكد 
موقع الفريق الفني ومكانته يف هذه 

املسابقة الوطنية.
وح��ول توقعات��ه ملجري��ات املباراة 
وتطلعات��ه كمدي��ر فن��ي لواحد من 
أهم وأبرز الفرق املنافسة يف الدوري 
تحدث شرب قائال: نتطلع بعد اجتيازنا 
املرحل��ة األوىل متصدرين مجموعتنا 
وم��ن خ��الل وصولنا إىل منافس��ات 
ال��دور ربع النهايئ يف هذه املس��ابقة 
التي تقام يف نسختها الثانية أن نحرز 
اللق��ب، وه��و هدفنا الذي نس��عى 
إلي��ه ونوظف كل إمكان��ات الفريق 
لتحقيقه، وال يخفى عىل الجميع بأننا 
حققنا يف املوسم املايض مركز الوصافة 
يف مس��ابقتي الدوري وال��كأس، ويف 
هذا املوس��م طموحنا الف��وز بلقبي 

الدوري والكأس.

مدربو الفرق المتأهلة لربع النهائي بين التفاؤل والحذر
قبل انطالق مباريات الدور الثاني لدوري المراكز الشبابية

من مباريات دوري المراكز الشبابية الثاني لكرة القدم  غدا انطالق ربع نهائي دوري المراكز الشبابية الثاني لكرة القدم
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علي عباس مرتضى عبدالوهاب

مجيد شبرخميس فرحان عالء المطوععصام مسعد

من مباريات الدور التمهيدي
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رفع محاف��ظ محافظة العاصمة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن 
آل خليفة أس��مى آي��ات التهاين 
الب��اد  عاه��ل  إىل  والتربي��كات 
صاحب الجال��ة امللك حمد بن 
عي��ى آل خليف��ة، وإىل رئي��س 
املليك  الس��مو  ال��وزراء صاحب 
األم��ر خليف��ة ب��ن س��لامن آل 
خليف��ة، وإىل ويل العه��د نائب 
القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء صاحب الس��مو 
املل��يك األمر س��لامن ب��ن حمد 

آل خليف��ة، وإىل ممث��ل جال��ة 
املل��ك لألعامل الخرية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة، وذلك 
مبناس��بة اإلنجاز التاريخي لبعثة 
البحرين يف منافس��ات  مملك��ة 
الثامنة  اآلس��يوية  األلعاب  دورة 
ع��رة التي اختتم��ت حديثاً يف 
إندونيس��يا، وش��هدت حصيل��ة 
ميدالي��ات هي األك��رب يف تاريخ 

املش��اركات البحريني��ة بدورات 
األلعاب اآلسيوية من خال إحراز 

26 ميدالية ملونة.
وقال “يس��عدين ان انقل للقيادة 
الرش��يدة تهاين وتربي��كات أهايل 
بكاف��ة  العاصم��ة  محافظ��ة 
املش��اركة  مبناس��بة  مناطقه��ا 
املس��تحق  واإلنج��از  الناجح��ة 
للبعثة الرياضية ململكة البحرين 
املش��اركة بهذه الدورة وجعلتها 
يف ص��دارة الفرق عربي��اً وقارياً 
خصوصاً وأن هذا اإلنجاز يتس��ق 

مع الرؤى السديدة التي تقودها 
القيادة الرش��يدة ألج��ل االرتقاء 
بالرياض��ة البحريني��ة مبختل��ف 
مجاالته��ا وما تش��هده من دعم 
ورعاية عىل كافة األصعدة يف ظل 

العهد الزاهر لعاهل الباد”.
ون��وه أن إحراز أبط��ال وبطات 
مملك��ة البحري��ن 26 ميدالي��ة 
ملون��ة، بينه��ا 12 ذهبي��ة، و7 
فضي��ة، و7 برونزية يأيت متاش��ياً 
فقط(  الذه��ب  مع ش��عار)عام 
والذي أطلقه س��مو الشيخ نارص 

ب��ن حم��د آل خليف��ة وال��ذي 
يه��دف لتعزيز ري��ادة البحرين 
الرياضة،  األلع��اب  مختل��ف  يف 
مثني��اً عىل جه��ود النائب األول 
للش��باب  األعىل  املجلس  لرئيس 
االتح��اد  رئي��س  والرياض��ة 
البحرين��ي أللعاب القوى س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
يف تهيئة األدواء املناسبة واملثالية 
للبعث��ة البحرينية املش��اركة مام 
يؤكد نجاح اسرتاتيجية سموه يف 

االرتقاء برياضة ألعاب القوى.

إنجاز “األسياد” التاريخي ثمرة دعم القيادة للرياضة
إحراز 26 ميدالية يتماشى مع “عام الذهب فقط”... محافظ العاصمة:

محافظة العاصمة

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

محمد بن دعيج: أفضل إنجاز

المسلم: تمثيل مشرف للبحرين

الشيخ: اإلنجاز يعكس النهضة الرياضية

إسحاقي ينوه برؤية ناصر بن حمد وخالد بن حمد

تقدم رئيس االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة وجميع أعضاء مجلس 

اإلدارة وجميع منتسبي االتحاد بأسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام عاهل الباد صاحب الجالة امللك 

حمد بن عيى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمر خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل 
العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو املليك األمر سلامن بن حمد 
آل خليفة، وإىل ممثل جالة امللكة لألعامل الخرية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة  والنائب األول لرئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، الرئيس الفخري 
لاتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة مبناسبة النتائج 

املتميزة التي حققتها مملكة البحرين يف مشاركتها بدورة 
األلعاب اآلسيوية التي اختتمت أمس األول يف العاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا وشهدت املشاركة البحرينية تحقيق 

26 ميدالية ملونة )12 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات(، 
وحصول اململكة عىل املركز الحادي عر يف البطولة، 
واملركز األول عىل صعيد الدول العربية، وهو أفضل 

إنجاز يتحقق بتاريخ املشاركات البحرينية يف )األسياد(. 
وأكد أن اإلنجاز الريايض الجديد الذي حققته مملكة 

البحرين يف دورة “أسياد جاكرتا”، يعكس االهتامم الكبر 
والدعم املستمر من لدن القيادة الحكيمة للرياضة 
البحرينية مبختلف أنواعها، وما تحظى به من رعاية 

متواصلة ومساندة كبرة من قبل جالة امللك، وسمو 
رئيس الوزراء وسمو ويل العهد. وأن هدفها رفعة 

الرياضيني وإبراز اسم اململكة عاليا يف املحافل الخارجية 
الخليجية والعربية واإلقليمية والعاملية. 

وأشاد برؤى وتطلعات رئيس املجلس األعىل للشباب 
الرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة انعكست باإليجاب عىل 
املشاركات الخارجية للبحرين حتى بات الذهب هو 

املطمع األول لها ومن خال النتائج املرفة التي 
حصدتها البحرين وتأكيد سموه بأن منتخبات وأندية 
اململكة سرتفع شعاراً واحداً يف مشاركاتها الخارجية يف 

العام 2018 وهو “عام الذهب فقط” مام عزز هذا الثقة 
لدى املنتخبات التي استمدت ثقتها من تطلعات ورؤى 

سموه لخوض املنافسات وحصد الذهب.
كام أشاد كذلك باسرتاتيجيات سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة وما تحققت للبحرين من ميداليات يف 
دورة األلعاب اآلسيوية وخصوصا مشاركة ألعاب القوى 

التي حققت امليداليات امللونة وهو انعكاسا وترجمة 
للتوجيهات والعمل الدؤوب لاتحاد برئاسة سموه حتى 
باتت ألعاب القوى البحرينية الوجه املرف لنا جميعا 
يف املحافل الخارجية ويأيت نتاج عمل متواصل وخطط 

طموحة منذ توليه رئاسة االتحاد الذي شهد نقلة نوعية 
عىل كافة األصعدة.

نادي الحد الريايض - املركز اإلعامي: رفع رئيس 
مجلس إدارة نادي الحد الريايض أحمد املسلم، أسمى 
آيات التهاين والتربيكات إىل مقام عاهل الباد صاحب 

الجالة امللك حمد بن عيى آل خليفة، وإىل رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمر خليفة بن سلامن 

آل خليفة، وويل العهد نائب القائد األعىل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمر سلامن بن حمد آل خليفة، مبناسبة اإلنجازات 
التاريخية ململكتنا الغالية يف منافسات دورة األلعاب 

اآلسيوية الثامنة عرة التي اختتمت مؤخراً يف 
إندونيسيا، بعد أن حقق وفد مملكة البحرين املشارك 
عددا كبرا من امليداليات امللونة والتي تعد الحصيلة 
األكرب يف تاريخ املشاركات البحرينية بدورات األلعاب 
اآلسيوية من خال إحراز 26 ميدالية ملونة بينها 12 

ذهبية و7 فضية و7 برونزية‘ مام جعل البحرين تحقق 
املركز الحادي عر يف سلم الرتتيب العام واملركز األول 

عربياً.كام قدم رئيس مجلس اإلدارة أحمد املسلم 
التهاين والتربيكات إىل ممثل جالة امللك لألعامل 

الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، وإىل النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، مؤكداً الدعم املتواصل من سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة للرياضة والرياضيني.

وأكد املسلم أن اإلنجازات التاريخية يف أسياد جاكرتا 
تؤكد دعم واهتامم جالة امللك بالقطاع الريايض 

والرياضيني وعىل جميع املستويات، باإلضافة إىل دعم 
سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ويل العهد يف االرتقاء 
بالرياضة البحرينية ومتثيل البحرين بصورة مرفة يف 

املحافل الخارجية.
وأشاد رئيس نادي الحد املسلم بالجهود املخلصة 

والكبرة التي يقوم بها النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مؤكداً عىل السياسة الحكيمة والقيادة املتميزة لسموه 
يف إدارة اتحاد ألعاب القوى واالرتقاء مبشاركات ألعاب 

القوى البحرينية وتحقيق أهداف االتحاد من خال 
أحراز املزيد من اإلنجازات. 

كام أثنى رئيس نادي الحد أحمد املسلم عىل املستوى 
الكبر الذي قدمه منتخبنا الوطني لكرة اليد يف 

منافسات كرة اليد باآلسياد، مشيدا بالجهود املخلصة 
التي يقوم بها االتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة عيل 

عيى والذي استطاع أن يحصد للبحرين امليدالية 
الفضية واملركز الثاين.

أكد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل األعامل، 
ومالك رشكة “مونرتيال للسيارات” أن 

“اإلنجاز التاريخي الذي حققته مملكة 
البحرين يف منافسات دورة األلعاب 

اآلسيوية الثامنة عرة التي أقيمت يف 
إندونيسيا “آسياد جاكرتا”، يؤكد بشكل 
مبارش وجيل تطور الحركة الرياضية يف 
عهد عاهل الباد صاحب الجالة امللك 

حمد بن عيى آل خليفة، واالهتامم البالغ 
من الدولة بالنهوض بالرياضة البحرينية 

واالرتقاء بها يف مختلف املحافل اإلقليمية 
والدولية، نتيجة ما تحظى به من رعاية 

كبرة واهتامم متواصل من قبل الدولة”. 
 وهنأ إبراهيم الشيخ، عاهل الباد صاحب 

الجالة امللك حمد بن عيى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمر 

خليفة بن سلامن آل خليفة، وصاحب 
السمو املليك، ويل العهد، نائب القائد 

األعىل، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
األمر سلامن بن حمد آل خليفة، وممثل 

جالة امللك لألعامل الخرية وشؤون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 

باإلنجاز التاريخي الرائد ململكة البحرين 
يف منافسات دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 

عرة التي أقيمت مؤخراً يف إندونيسيا. 
 واعترب الشيخ أن “متكن البحرين من 

تحقيق املركز الحادي عر يف سلم الرتتيب 

العام واملركز األول عربياً يف “آسياد 
جاكرتا” يعد ترجمة مبارشة للجهود 

الكبرة واملتميزة التي تبذلها الدولة من 
أجل النهوض بالحركة الرياضية مبا يواكب 
التطور الريايض إقليمياً ودولياً األمر الذي 
يسهم بشكل مبارش وأساس يف رفع اسم 

مملكة البحرين عالياً يف املحافل اإلقليمية 
والدولية”. 

 ونوه الشيخ “بجهود سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، والتي قادت اململكة 
بشكل مبارش إىل حصد الذهب والفضة 

والربونز والذي يعد أفضل حصاد يف تاريخ 
مشاركات البحرين يف دورات األلعاب 

اآلسيوية”.

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عيل 
عيى اسحاقي خالص التهاين والتربيكات 

اىل مقام عاهل الباد صاحب الجالة امللك 
حمد بن عيى آل خليفة، واىل مقام رئيس 
الوزراء صاحب السمو السمو املليك األمر 

خليفة بن سلامن آل خليفة، واىل مقام 
ويل العهد نائب القائد العام النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمر سلامن بن حمد آل خليفة 

مبناسبة النتائج املتميزة التي حققتها 
مملكة البحرين يف مشاركتها بدورة 

األلعاب اآلسيوية وحصولها عىل املركز 
األول عربياً بعد حصد 26 ميدالية ملونة، 

وكذلك اإلنجاز التاريخي الذي حققه 
املنتخب األول لكرة اليد بفوزه بامليدالية 

الفضية ألول مرة عىل مستوى األلعاب 
الجامعية يف دورات األلعاب األوملبية.

وأكد رئيس اتحاد اليد أن النتائج املرفة 
يف املشاركة األوملبية تحققت بفضل 

الرعاية الكرمية من لدن جالة امللك، وملا 
يلقاه القطاع الريايض من دعم متواصل 

من قبل الحكومة الرشيدة، وقال إننا 
اليوم نجني مثار هذا االهتامم وثقتنا 

كبرة باملزيد من األلقاب واإلنجازات التي 
تؤكد حجم الثقة التي يتحىل بها الشباب 
البحريني يف تحمل املسؤولية ورفع اسم 

اململكة عالياً يف جميع املحافل واملشاركات 
القارية والدولية.

كام قدم اسحاقي خالص تهانيه اىل ممثل 
جالة امللك لألعامل الخرية وشؤون 

الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

بهذه اإلنجازات املرفة، منوهاً بالجهود 

الكبرة لسموه يف تطوير الرياضة البحرينية 

ومبا يقدمه من أفكار رائدة كان لها األثر 

املبارش فيام وصلت إليه الرياضة من تطوٍر 

ورفعة.

وهنأ رئيس اتحاد اليد النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 

االتحاد البحريني لكرة أللعاب القوى 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 

بالنتائج الافتة أللعاب القوى يف دورة 

األلعاب والتي كان لها دورا رئيسا يف تصدر 

مملكة البحرين املركز األوىل عربياً، مشيداً 

برؤية سموه الناجحة لتبوأ اتحاد ألعاب 

القوى مكانة بارزة عىل الصعيدين القاري 

والدويل.

محمد بن دعيج

أحمد المسلم

إبراهيم الشيخ

علي عيسى
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بداية محبطة لكاريوس
)وكاالت(: ظل حارس ليفربول السابق، األملاين لوريس 

كاريوس، يعاين من لعنة نهايئ دوري أبطال أوروبا أمام 
ريال مدريد، رغم انتقاله إىل بشكتاش الرتيك.

فبعد االنتقادات القاسية التي تعرض لها إثر خطأين 
فادحني يف نهايئ دوري أبطال أوروبا يف مايو املايض، 

بحث الحارس كاريوس )25 عاًما( عن بداية جديدة، 
متحو املستوى املتواضع الذي كان سبًبا يف خسارة 

ليفربول أمام ريال مدريد اإلسباين.
ووجد الحارس األملاين ضالته يف الدوري الرتيك، لكن 

يبدو أن سوء الحظ ما يزال مالزًما له، وأعاد إىل األذهان 
صورته السلبية يف نهايئ األبطال، ففي أوىل مبارياته مع 

بشكتاش ارتكب كاريوس خطأ قاتال آخر.
وقالت جريدة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية إن الحارس 

األملاين يبدو أنه مل يتعلم من أخطاء املايض، إذ كان 
سبًبا يف إضاعة فريقه للفوز، بعد أن أحرز بورساسبور 

هدف التعادل يف الدقائق األخرية من املباراة، بعدما كان 
بشكتاش متقدم بالنتيجة حتى الدقيقة الـ85.

ومرة أخرى مل يظهر كاريوس بصورة جيدة يف الهدف 
الذي سجله السنغايل ديافرا ساكو، إذ تردد يف الخروج 
من مرماه خالل متريرة عرضية، ومل يكن بالتايل قريًبا 

من الكرة أو من ساكو الذي خطف هدف التعادل 
لبورساسبور، وبقي متفرًجا فقط، ليتحمل جزءا كبريًا من 

املسؤولية يف هدف بورساسبور، وشاركه يف ذلك أيًضا 
املدافع الربتغايل بيبي الذي مل يحسن مراقبة املهاجم 

ديافرا ساكو الذي أحرز الكرة يف املرمى معلًنا عن 
التعادل.

لكن عىل الرغم من ذلك فإن حارس ماينز السابق كان 
قد نجح يف إنقاذ مرمى النادي الرتيك من كرات خطرة، 

كام حصل عىل بطاقة صفراء بسبب تأخريه اللعب، قبل 
تسجيل الهدف يف مرماه.

وبعد اللقاء انتقدت جامهري النادي الرتيك كاريوس 
بشدة يف أوىل مبارياته مع الفريق، إذ مل يظهر فيها 

بالشكل املنتظر منه.

ماركيسيو ينضم إلى زينيت

)وكاالت(: أعلن زينيت سان بطرسربج املنتمي للدوري 
الرويس املمتاز لكرة القدم تعاقده مع كالوديو ماركيسيو 

العب وسط يوفنتوس السابق يف انتقال مجاين وبعقد 
ملدة عامني.

وانتهى تعاقد الالعب البالغ عمره 32 عاما مع يوفنتوس 
الشهر املايض بعدما قىض 25 عاما يف النادي وتوج معه 

بلقب الدوري اإليطايل سبع مرات وكأس إيطاليا أربع 
مرات.

وقال ماركيسيو، الذي خاض 55 مباراة دولية مع إيطاليا، 
إن زينيت توافق مع طموحه املستقبيل.

وأضاف ملوقع النادي ”بعد الرحيل عن يوفنتوس وعدت 
بعدم اللعب ألي فريق إيطايل آخر لكني كنت أريد 

البحث عن مكان يشاركني مباديئ“.

بطــل  العــني  ســيخوض  )وكاالت(: 
املبــاراة  األرض  وصاحــب  اإلمــارات 
االفتتاحية لكأس العــامل لألندية لكرة 
القدم أمام ولنجتــون النيوزيلندي يف 

12 ديسمرب املقبل.
وسحبت قرعة املسابقة التي ستقام يف 
أبوظبــي والعني يف نهاية العام الجاري 
أمس الثالثاء وأســفرت عــن مواجهة 
الفائــز مــن املبــاراة االفتتاحيــة مع 
بطل أفريقيا. وســيتحدد بطل إفريقيا 

يف نوفمــرب لكن البطولــة تضم 5 فرق 
عربيــة هي الوداد البيضــاوي املغريب 
حامل اللقب واألهيل املرصي والرتجي 
التونــيس والنجــم الســاحيل التونيس 
ووفاق ســطيف الجزائري. وســحبت 
قرعــة دور الثامنيــة لــدوري األبطال 
يوم االثنني. ويف املباراة األخرى بالدور 
الثاين، واملقرر إقامته يف 15 ديســمرب، 
ســيلعب بطل آسيا مع وادي الحجارة 

املكسييك.

وتقام مباريات اإلياب بعد أسبوعني يف 
دور الثامنية بدوري أبطال آسيا.

وســيلعب الفائز من بطل آسيا ووادي 
الحجارة مــع ريال مدريد بطل أوروبا 
وحامــل اللقب يف الــدور قبل النهايئ 
يوم 19 ديسمرب بينام قبلها بيوم واحد 
سيظهر بطل أمريكا الجنوبية ضد بطل 

إفريقيا أو العني أو ولنجتون.
وستقام املباراة النهائية يف 22 ديسمرب 

الجاري.

)وكاالت(: ســيخوض أفضــل هداف 
يف تاريخ أســرتاليا تيم كاهيل مباراة 
إضافيــة أخرية مــع منتخــب بالده، 
وســتكون ودية وداعية ضد لبنان يف 
20 نوفمرب املقبل يف ســيدين بحسب 
ما كشف االتحاد املحيل لكرة القدم.

وســبق لكاهيل، البالــغ 38 عاما، أن 
أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد انتهاء 
مشــاركته الرابعــة يف كأس العامل يف 
26 يونيو املايض إثر خســارة منتخب 
بالده أمــام البــريو )2-0( يف الجولة 
الثالثــة األخــرية مــن الــدور األول 

ملونديال روسيا.
البالــغ 38 عامــا،  وشــارك كاهيــل 
للمنتخــب  التاريخــي  والهــداف 
بتســجيله 50 هدفا يف 107 مباريات 
دولية، للمــرة األخرية مــع املنتخب 
األســرتايل عندما نزل يف الشوط الثاين 
ضد البريو، وكان ميني النفس بتسجيل 
هدف يف مونديال روســيا لينضم إىل 
الربازييل بيليه واألملانيني اوفه تسيلر 
ومريوسالف كلوزه الذين سجلوا يف 4 
بطوالت لــكأس العامل، لكنه مل يحقق 

مبتغاه.
ومبــا أنه أعلــن اعتزاله الــدويل من 
األرايض الروســية، كان من الرضوري 
أن يــودع الجمهور األســرتايل مبباراة 
أخرية عىل أرض بالده ألن “مساهمة 
تيــم يف كــرة القــدم ويف املنتخــب 

األسرتايل خصوصا خالل األعوام الـ14 
املاضية كانت هائلة” بحسب ما أشار 
رئيس االتحاد األسرتايل ديفيد غالوب.
وأوضــح غالــوب أنه “عندمــا اتخذ 
تيــم قرارا باعتزال اللعب دوليا، بدأنا 
برسعــة املناقشــات الداخلية ومعه 
وفريق إدارته بخصوص كيفية تقديم 
االتحاد األسرتايل شــكره لتيم بتوديع 

مناسب عىل أرض الوطن”.
ومــن جهتــه رأى العــب ايفرتــون 
اإلنجليزي الســابق الذي يلعب حاليا 
يف الدوري الهندي، أنه “ســيكون من 
الرائع جدا أن أمثل بالدي مرة إضافية 
األخرية، وأتطلع بفارغ الصرب لشــكر 
جميــع املشــجعني الذين ســاندوين 

طيلة مسرييت”.
وبــدأ كاهيل، املولود يف ســيدين ألب 
من ســاموا، لعــب كرة القــدم عىل 
الصعيــد الدويل مع منتخب ســاموا 
الغربيــة دون 20 عامــا، وانضــم إىل 
منتخــب أســرتاليا األول العام 2004 
بعد حملة مكثفة مع االتحاد الدويل 

)فيفا(.
وأصبح يف مونديال أملانيا بعد ســنتني 
أول أســرتايل يسجل هدفا يف نهائيات 
كأس العــامل، ثــم نجــح بالتســجيل 
يف مونديــايل جنــوب افريقيا 2010 

والربازيل 2014.
كــام أصبــح يف 2007 أول أســرتايل 
يســجل هدفا يف كأس آسيا )انضمت 

أســرتاليا إىل االتحاد اآلســيوي للعبة 
يف 2006(، وســاهم بإحراز املنتخب 
األسرتايل اللقب اآلسيوي للمرة األوىل 

يف تاريخه يف 2015.
وأمىض كاهيل 14 عامــا مع ميلوول 
وايفرتون اإلنجليزيني وســجل معهام 
أكرث من 100 هــدف، قبل أن ينتقل 
إىل نيويورك ريد بولز األمرييك، ولعب 
أيضا مع شنغهاي شــينهوا وهانغجو 

غرينتاون الصينيني.
وانضم كاهيــل إىل فريق ميلوول يف 
بطولة الدرجة األوىل يف إنجلرتا لفرتة 
قصــرية يف يناير املايض بعــد أن ترك 
ملبورن سيتي، وذلك يف سعيه لخوض 
عــدد اكرب مــن املباريــات قبل كأس 
العــامل، قبل أن يلتحــق يف األول من 
الشهر الحايل بجامسهودبور الهندي.

وســتكون املباراة الوديــة ضد لبنان 
ضمن اســتعدادات أســرتاليا للدفاع 
عــن لقبها بطلــة لكأس آســيا التي 
تقام نهائياتها يف اإلمارات بني 5 يناير 

واألول من فرباير.
ورغــم أنها مناســبة خاصــة لتوديع 
كاهيل، أكــد مدرب املنتخب غراهام 
أرنولد أنه ســيتعامل معها بـ ”جدية 
كبرية”، مضيفا “قــام تيم بالكثري من 
التضحيات من أجل اللعب مع بالده 
ويستحق وداعا أخريا أمام املشجعني 

األسرتاليني يف أسرتاليا”.

مانشسرت  )وكاالت(: سيغيب مهاجم 
ســيتي رحيم ســرتلينغ عن املباراتني 
املقبلتــني للمنتخــب اإلنجليزي ضد 
إســبانيا وسويرسا؛ بســبب إصابة يف 
ظهره بحسب ما أعلن االتحاد املحيل 

لكرة القدم.
ويعترب سرتلينغ الذي استهل موسمه 
مع مانشســرت ســيتي حامل اللقب 
بتســجيل هدفــني حتــى اآلن يف 4 

مراحل مــن الــدوري املمتــاز، من 
العنارص املؤثرة يف تشــكيلة املدرب 
غاريــث ســاوثغيت وهو شــارك يف 
ســت مــن املباريــات الســبع التي 
خاضها “األســود الثالثة” يف طريقهم 
إىل نصف نهايئ مونديال روســيا هذا 

الصيف.
وال يتوقــع أن يلجأ ســاوثغيت الذي 
احتفــل اإلثنــني مبيالده الـــ 48، اىل 

العب آخر لتعويض غياب ســرتلينغ 
رغم أنه مل يبق له ســوى 3 مهاجمني 
هــم القائد هاري كاين، داين ويلبيك 
للمباراة األوىل  وماركوس راشــفورد، 
يف النســخة األوىل مــن دوري األمم 
األوروبيــة الســبت ضد إســبانيا يف 
وميبــيل، ثم للقاء الــودي بعد 3 أيام 
ضد ســويرسا عىل ملعب “كينغ باور 

ستاديوم” الخاص بليسرت سيتي.

العين يفتتح مونديال األندية

أستراليا تودع كاهيل أمام لبنان

اإلصابة تبعد سترلينغ

رحيم سترلينغ

تيم كايهل

)وكاالت(: كانت األمسية سوداء عىل 
النجمني السويرسي روجيه فيدرر 
والروسية ماريا شارابوفا؛ إذ انتهى 

مشوارهام عند الدور الرابع لبطولة 
الواليات املتحدة املفتوحة، آخر 

البطوالت األربع الكربى يف كرة املرضب 
املقامة عىل مالعب فالشينغ ميدوز يف 

نيويورك.
وانتظر الجميع مواجهة مثرية تقليدية 

بني فيدرر وغرميه الرصيب نوفاك 
ديوكوفيتش الذي حجز بطاقته يف 

وقت سابق اىل ربع النهايئ بفوزه عىل 
الربتغايل جواو سوزا 3-6 و4-6 و6-3، 
لكن األسرتايل جون ميلامن، املصنف 
55 عامليا، خالف التوقعات وأسقط 
السويرسي بالفوز عليه 6-3 و7-5 

و6-7 )7-9( و7-6 )7-3(.
وهي املرة األوىل التي ينتهي فيها 

مشوار السويرسي الفائز بلقب هذه 
البطولة 5 مرات بهذا الشكل املبكر 

منذ أن خرس يف الدور الرابع أيضا أمام 

اإلسباين تومي روبريدو العام 2013، 
فيام كانت أسوأ نتيجة له يف الغراند 

سالم منذ حينها خروجه من الدور 
الثالث ألسرتاليا املفتوحة عام 2015 

عىل يد اإليطايل أندرياس سيبي.
ويف املقابل، خرج ميلامن - البالغ 29 
عاما واملصنف 55 عامليا والذي تبقى 

أفضل نتيجة له عىل صعيد دورات 
رابطة املحرتفني وصوله هذا املوسم 

إىل نهايئ دورة بودابست - منترصا يف 
أول اختبار له يف الدور الرابع إلحدى 
بطوالت الغراند سالم، وجاء انتصاره 

مدويا ألنه تحقق عىل حساب صاحب 
الرقم القيايس بعدد األلقاب الكربى 

.)20(
وبرر فيدرر خروجه املفاجئ بالقول 
“كان الطقس حارا جدا. شعرت بأين 
غري قادر عىل التنفس وكنت أتصبب 

عرقا وأصبحت منزعجا كثريا. أعتقد أين 
كنت سعيدا ألن املباراة انتهت”.

ورأى األسطورة السويرسية أن “جون 

تعامل مع الوضع بشكل أفضل. إنه 
من بريزبن، أحد أكرث األماكن رطوبة 

يف العامل!”.
ورغم خربته الطويلة وأعوامه الـ37، 
مل يستثمر فيدرر الفرص التي حصل 

عليها لحسم املجموعتني الثانية 
والثالثة لصالحه بعدما عاىن عىل إرساله 

ويف ارتكاب األخطاء غري املبارشة التي 
وصل عددها إىل 77.

ما هو مؤكد أن فيدرر “مل يكن اليوم 
يف أفضل حاالته بالتأكيد، لكني أرىض 
بهذا الفوز” بحسب ما أشار ميليامن 

بعد اللقاء.
ولحق ميلامن بديوكوفيتش السادس 

والكروايت مارين سيليتش السابع 
والياباين يك نيشيكوري الحادي 

والعرشين.
واحتاج ديوكوفيتس العائد بقوة بعد 

ابتعاده عن املالعب عدة اشهر بسبب 
االصابة، واحرز يف يوليو اللقب الثالث 

عرش يف البطوالت الكربى بتتويجه 

يف بطولة وميبلدون االنجليزية عىل 
حساب “املاتادور” اإلسباين رافايل 
نادال، إىل ساعتني كاملتني لتحقيق 

الفوز الخامس عىل سوزا يف 5 
مواجهات مبارشة بينهام.

ورصح الرصيب املصنف األول يف العامل 
سابقا بعد اللقاء “أنا سعيد جدا بالفوز 

بـ 3 مجموعات. لقد كانت املباراة 
أصعب مام تشري إليه النتيجة، وكانت 

الظروف املناخية صعبة جدا”.
وبلغ سيليتش ربع النهايئ للمرة 

الخامسة يف البطولة األمريكية التي 
توج بلقبها العام 2014، بفوزه عىل 
البلجييك دافيد غوفان العارش 7-6 

)6-8( و2-6 و4-6، ليلتقي نيشيكوري 
الذي وصل إىل هذا الدور للمرة الثالثة 

)حل وصيفا يف 2014 وخرج من 
نصف النهايئ عام 2016(، بفوزه عىل 

األملاين فيليب كولرشايرب الـ 34 بـ 3 
مجموعات 3-6 و2-6 و7-5.

ومل تكن حال شارابوفا أفضل من 
فيدرر، إذ ودعت من الدور الرابع 

بخسارتها أمام اإلسبانية كارال سواريز 
نافارو 6-4 و3-6.

وعانت شارابوفا، بطلة 2006 والباحثة 
عن تتويجها األول يف الغراند سالم 

منذ روالن غاروس العام 2014، 
األمرين أمام سواريز التي احتفلت 

بعيد ميالدها الثالثني بأفضل طريقة 
ممكنة من خالل وصولها إىل ربع 

نهايئ البطولة األمريكية للمرة الثانية يف 
مسريتها )األوىل العام 2013(.

وارتكبت شارابوفا 38 خطأ غري مبارش 
وخرست إرسالها يف ست مناسبات مام 

سهل من مهمة منافستها اإلسبانية 
التي تأمل مواصلة مشوارها وفك 

عقدة الدور ربع النهايئ الذي وصلت 
إليه للمرة السابعة يف الغراند سالم من 

دون أن تتجاوزه مرة واحدة.

خروج فيدرر وشارابوفا

روجيه فيدرر
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“بتلكو” الراعي البالتيني لمؤتمر المدن الذكية

“العلوم التطبيقية” ترشد الطلبة إلى التخصصات المناسبة
محسن: الجامعة تطرح برامج أكاديمية متميزة

األق���ى املدير الع���ام لالأمن ال�ش���يرباين 
ب�رشك���ة بتلك���و ال�ش���يخ خال���د بن دعي���ج اآل 
خليف���ة كلم���ة افتتاحية خالل حف���ل افتتاح 
الن�ش���خة الثالثة من موؤمت���ر البحرين للمدن 
الذكية امل�ش���تدامة 2018، اأك���د فيها فخر 
�رشك���ة بتلك���و لكونه���ا الراع���ي البالتين���ي 
له���ذا احل���دث الذي يتي���ح فر�ش���ة االلتقاء 
والتوا�ش���ل بذوي اخلربة يف جم���ال احللول 
الرقمي���ة وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، والذي 
يتيح فر�شة مناق�شة التطلعات امل�شتقبلية 
له���ذا القط���اع امله���م يف مملك���ة البحرين، 
وتب���ادل اخل���ربات واملعرف���ة فيم���ا يتعلق 

باالحتياجات املتعلقة باملدن الذكية.
ويذك���ر اأن �رشكة بتلكو، امل���زود الرائد 
للخدمات الرقمية يف مملكة البحرين، تفتخر 
لكونها الراعي البالتيني للن�شخة الثالثة من 
موؤمت���ر البحرين للمدن الذكية امل�ش���تدامة 
2018 الذي ُيقام حتت رعاية وزير االأ�شغال 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين، 
بتاريخ 4 و5 �ش���بتمرب بفندق رادي�شون بلو 
ديبلوم���ات، اإذ اإن دعم مثل هذه الفعاليات 
ين�ش���ب يف التوج���ه االإ�ش���رتاتيجي لل�رشك���ة 
وخ�شو�ش���ا فيم���ا يتعل���ق بتق���دمي احللول 
الرقمية ومتكني الزبائن واأ�شحاب االأعمال 

يف هذا املجال.
وت�شلط الدورة الثالثة ملوؤمتر البحرين 
للم���دن الذكي���ة امل�ش���تدامة ال�ش���وء عل���ى 
جمال املدن الذكية امل�شتدامة يف قطاعات 
املب���اين الذكية واحلل���ول امل�رشفية الذكية 

والطاقة النظيفة وغريها.
 كم���ا ُيقدم عددا من اخل���رباء املنتمني 
ملجموع���ة م���ن املنظم���ات الرائ���دة، �رشح���ا 
تف�شيليا ب�شاأن اأحدث التقنيات التي تلعب 
دورا رئي�ش���ا يف �شمان ان�ش���ياب العمليات 
اليومية لالأعمال التجارية بجميع القطاعات 

يف مملكة البحرين.

التطبيقي���ة يوم���ا  العل���وم  تنظ���م جامع���ة 
تعريفي���ا باجلامع���ة والربام���ج االأكادميية التي 
تقدمها وذلك يوم االإثنني املوافق 10 �شبتمرب 
من ال�شاعة العا�رشة �شباحا وحتى اخلام�شة م�شاًء. 
وتاأتي اإقام���ة اليوم التعريف���ي من منطلق 
املحل���ي  واملجتم���ع  اجلامع���ة  ب���ني  التوا�ش���ل 
البحريني وتقدمي الن�شائح واالإر�شادات للطلبة 
الختيار التخ�ش����س املنا�ش���ب الذي يتنا�ش���ب 
م���ع قدراتهم وميوله���م وذلك بح�ش���ور رئي�س 
اجلامعة غ�ّشان عّواد وعدد من اأع�شاء الهيئتني 

االأكادميية واالإدارية باجلامعة.
ويتي���ح الي���وم التعريف���ي لل���زوار فر�ش���ة 
االط���الع عل���ى الربامج الت���ي تقدمه���ا اجلامعة 
والتعرف عل���ى احلرم اجلامعي وم���ا يحتويه من 

قاعات درا�شية جمهزة باأحدث الو�شائل التقنية؛ 
ل�شمان اأف�شل االأجواء الدرا�شية للطلبة، اإ�شافة 
اإل���ى املرافق اخلدمي���ة والرتفيهي���ة واملالعب 
التي ت�ش���هم يف اإثراء احلي���اة اجلامعية والعلمية 

للطلبة.
م���ن جهته���ا، اأو�ش���حت مدي���رة الت�ش���ويق 
الي���وم  اأن  رقي���ة حم�ش���ن  العام���ة  والعالق���ات 
التعريف���ي خط���وة تهت���م بها اجلامع���ة؛ لتعزيز 
التوا�ش���ل ب���ني اجلامعة واملجتمع مبا ي�ش���تمل 
عليه م���ن لقاءات جتم���ع اأولياء االأم���ور والطلبة 
واإدارة اجلامعة لالإجابة عن اال�شتف�ش���ارات حول 
اجلامع���ة وخططها وم�ش���تجداتها والت�ش���هيالت 

التي تتيحها.
ال  الت�ش���جيل  اأن  اإل���ى  حم�ش���ن  واأ�ش���ارت 

ي���زال مفتوح���ا يف تخ�ش�ش���ات البكالوريو����س 
يف احلق���وق، اإدارة االأعم���ال، املحا�ش���بة، العلوم 
ال�شيا�ش���ية، نظ���م املعلوم���ات االإداري���ة، عل���م 
الت�ش���ميم  الت�ش���ميم اجلرافيكي،  احلا�ش���وب، 
الداخلي وتخ�ش�ش���ات املاج�ش���تري يف القانون، 
والقانون التجاري، واإدارة االأعمال، واملحا�ش���بة 
والتموي���ل. اإ�ش���افة اإل���ى الربام���ج الربيطانية 
اجلديدة التي يح�ش���ل من خالله���ا الطالب على 
�ش���هادة بكالوريو�س بريطانية من جامعة لندن 
�ش���اوث بانك يف  هند�ش���ة الت�ش���ميم املعماري 
وهند�ش���ة مدنية واإن�ش���اءات، وجامع���ة كارديف 
مرتوبوليتان يف تخ�ش�ش���ات درا�ش���ات االأعمال 
واالإدارة، واملحا�ش���بة والتموي���ل، داعية الطلبة 
اإلى االإ�رشاع بالت�ش���جيل الختيار التخ�ش�س الذي 

ينا�شبهم وينا�شب ميولهم ورغباتهم ويرغبون 
يف درا�شته.

واأك���دت اأن اجلامع���ة حري�ش���ة عل���ى طرح 
الطلب���ة  ت�ش���اعد  متمي���زة   اأكادميي���ة  برام���ج 
للح�ش���ول عل���ى الفر����س املنا�ش���بة؛ ملواجهة 
التحديات اجلديدة يف ظل التطور التكنولوجي، 
وت�ش���هم يف تنويع االخت�شا�شات وخلق قدرات 
جدي���دة تلقي بظالل اإيجابي على �ش���وق العمل 
والعملي���ة التعليمي���ة للجامعة، م�ش���رية اإلى اأن 
اجلامع���ة تبذل ق�ش���ارى جهدها وت�ش���ع جميع 
اإمكاناته���ا وطاقاته���ا؛ م���ن اأجل الطال���ب اأوال 
واأخ���ريا، داعيًة الزوار لال�ش���تفادة من فعاليات 
الي���وم التعريف���ي؛ للتعرف اأك���ر على اجلامعة 

وبراجمها االأكادميية.

“كريدي مكس” تدشن برنامج المكافآت الجديد “ثمين”
اأعلن���ت �رشك���ة كري���دي مك����س، اجلهة 
الرائدة الإ�ش���دار وقبول بطاق���ات االئتمان 
والرائ���دة يف جم���ال التقني���ة االإلكرتوني���ة 
لبطاق���ات االئتمان يف مملك���ة البحرين، عن 
اإط���الق برنامج املكاف���اآت اجلديد “ثمني” 
ال���ذي يقدم العديد م���ن املزايا والعرو�س 

احل�رشية للعمالء.
برنامج املكاف���اآت جديد  “ثمني” ه���و 
يكاف���ئ عم���الء كري���دي مك����س بع���دد من 
فيه���ا  ي�س���تخدمون  م���رة  كل  يف  النق���اط 
بطاقاته���م حملًي���ا اأو دولًي���ا؛ ال�ش���تبدالها 
الحًق���ا مع جمموعة من اجلوائز املميزة التي 
ت�شمل رحالت طريان، اإقامة فندقية، جتربة 
ت�ش���وق ممي���زة باالإ�ش���افة اإل���ى الكثري من 

املكافاآت االأخرى.
كما يتميز برنام���ج “ثمني” من كريدي 
مك�س ب�شهولة ا�شتخدامه عرب اال�شتفادة من 
جمع النقاط مع كل عملية �رشاء واال�س���تمتاع 
باحل�ش���ول عل���ى املكاف���اآت الرائع���ة التي 

ت�شم جمموعة كبرية من املنتجات املميزة 
واالمتيازات احل�رشية ذات القيمة امل�شافة. 
وم���ن اأه���م م���ا ميي���ز برنام���ج “ثمني” 
الت�ش���جيل التلقائي واملجاين، اإذ �شيتمكن 
حامل���و بطاقة كريدي مك�س من امل�ش���اركة 
وا�ش���تبدال نقاطه���م مبجرد الدخ���ول على 

تطبي���ق كريدي مك�س للهوات���ف الذكية اأو 
www.cr - )ربرب زيارة املوقع االإلكرتوين 

.)dimax.com.bh
الرئي����س  ����رشح  املنا�ش���بة  وبه���ذه   
التنفي���ذي ل�رشك���ة كري���دي مك�س يو�ش���ف 
علي مريزا قائالً “على مدى �شنوات طويلة 
التزمت كري���دي مك�س بتق���دمي كل ما هو 
مبتك���ر وممي���ز لعمالئها مما �ش���اهم يف بناء 
عالق���ات قوي���ة جتعلنا الي���وم نحر�س على 
اال�ش���تمرار بجهودنا جلع���ل بطاقة كريدي 

مك�س بطاقة االختيار املف�شلة دائما”. 
واأ�ش���اف “ت�ش���عى كريدي مك����س اإلى 
تقدمي املزيد من الربامج القيمة لعمالئها 
ملنحهم الفر�ش���ة لال�شتمتاع بفوائد كثرية 

م�شافة من برنامج )ثمني(”.
وبرنام���ج “ثمني” متاح جلمي���ع حاملي 
بطاق���ات كري���دي مك�س االإنفين���ت، وورلد 
اإليت، �شيغني�رش، وورلد، البالتينية، الذهبية 

والكال�شيكية.

• يو�شف مريزا	

• رقية حم�شن	

“جاكوار” تقدم خصومات مذهلةعروض سخية من”تسهيالت للسيارات”
اأطلقت �رشكة ت�شهيالت البحرين لل�شيارات 
GAC M -  للوكي���ل واملوزع احل�رشي لعالمة
tor يف مملكة حملة ترويجية جديدة مبنا�ش���بة 
مو�ش���م ع���ودة املدار����س، حي���ث اأ�ش���اد زبائن 
ال�رشكة بالعرو�س ال�شخية التي تقدمها ال�رشكة 

من خالل عرو�شها على خمتلف طرازاتها.
مبلغ���ا  لعمالئه���ا  ال�رشك���ة   قدم���ت  وق���د 
نقدي���ا اإ�ش���افة اإل���ى ق�ش���ائم ت�ش���وق مقاب���ل 
����رشاء اإح���دى طرازاتها وذل���ك بجانب االأ�ش���عار 
التناف�ش���ية واملزاي���ا املتعددة الت���ي تطرحها 
ال�رشكة للزبائن، والتي ت�ش���مل الت�ش���ليم فوري 

واالأق�ساط املرنة مبعامالت �رشيعة وودية.
م���ن جانبه، �رشح املدير العام برير جا�ش���م، 
قائال “�شعًيا منا يف تقدمي عرو�شنا التي القت 
رواج���ا كب���ريا من جان���ب الزبائن نحن ن�ش���يف 
عليها مبلغ 1،500 دينار وق�شائم ت�شوق وذلك 
مبنا�شبة العودة للمدار�س، اإ�شافة اإلى العديد 
م���ن املفاج���اآت الت���ي نعده���ا لعمالئن���ا الذين 
يحر�ش���ون على اقتناء املركبات التي تنا�ش���ب 
اأعمالهم ومتطلباتهم االأ�رشية، لنوفر لهم كل ما 
يحتاجونه من حيث اجلودة وال�ش���عر املنا�شب، 

وخدمات ما بعد البيع”.
وي�ش���تمل العر����س عل���ى خي���ار ا�ش���تبدال 

ال�ش���يارات امل�ش���تخدمة، حي���ث يت���اح للزبائن 
ا�ش���تبدال �ش���ياراتهم القدمية باأخ���رى جديدة 
كليا بباقات رائعًة ت�ش���مل الت�ش���جيل والتاأمني 
ومانع ال�ش���داأ، اإ�ش���افة اإلى ال�ش���يانة للمركبة 
ملدة 3 �شنوات / 60.000 كيلو مرت، وال�شمان 
واحلل���ول  �ش���نوات  ل�ش���بع  املمت���د  الذهب���ي 

التمويلية باأ�شعار فائدة تناف�شية.

اأطلق����ت �رشكة ال�ش����يارات االأوروبي����ة جاكوار 
الن����د روڤر حملة “العودة للبحري����ن”، التي تقدم 
تخفي�ش����ات مذهل����ة عل����ى ط����رازات خمت����ارة من 

�شيارات جاكوار خالل �شهر �شبتمرب 2018.
تق����دم احلملة اجلدي����دة مزايا قّيم����ة للعمالء 
الك����رام، حيث تتي����ح لهم الفر�ش����ة القتناء اإحدى 

�شيارات جاكوار ب�شهولة تامة. 
وت�ش����مل عرو�س احلملة كل من طراز جاكوار 
 E-PACE و  الفاخ����رة،   XF الريا�ش����ية،   XE
 F-PACE املدجمة، اإ�ش����افة اإلى �شيارة جاكوار

احلائزة على جوائز عديدة. 
ال�ش����يارات  ل�رشك����ة  الع����ام  املدي����ر  و�����رشح 
االأوروبي����ة جاكوار الند روڤر، �ش����تيفن الي قائال: 
“ي�ش����عدنا ج����دا يف �رشك����ة ال�ش����يارات االأوروبي����ة 
جاك����وار الند روڤر اأن نعلن لعمالئنا عن تد�ش����ني 
حملة “الع����ودة للبحري����ن” الرائع����ة، التي تهدف 
اإلى ت�ش����هيل عملية �رشاء اأي م����ن روائعنا الفاخرة 
املدرجة �ش����من العر�س. ومع �شعينا ملنح العمالء 
خدم����ات متوي����ل بن�ش����ب فائ����دة منخف�ش����ة، فقد 
بادرن����ا بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، الذي 
يعد م����ن اأبرز املوؤ�ش�ش����ات امل�رشفي����ة الرائدة يف 

مملكة البحرين”.
واأ�ش���اف “تقدم عرو�س حملتن���ا اجلديدة 

الفر�ش���ة املثالية لعمالئنا الك���رام ل�رشاء اإحدى 
�ش���يارات جاكوار الرائعة، كما ت�ش���هم عرو�س 
التموي���ل امل�ش���احبة للحملة بتوف���ري التمويل 
املايل الالزم واملثايل لهم. وتتوا�شل م�شاعينا 
ل�ش���مان ر�ش���ا كافة عمالئنا االأوفي���اء، وتعزيز 

ثقته���م بن���ا عرب تق���دمي املزيد م���ن العرو�س 
املذهل���ة واملتنوع���ة، ونت�رشف بدع���وة اجلميع 
لزيارتنا يف معر�س ال�شيارات االأوروبية جاكوار 
الند روڤر؛ لال�ش���تفادة من ه���ذا العر�س خالل 

�شهر �شبتمرب اجلاري”.

•  برير جا�شم	

الرئيس التنفيذي لـ “ترافكو” يكرم الموظف المثالي

كّرم الرئي�س التنفيذي ملجموعة ترافكو 
 APPUKUTTAN املوظف S. Sridhar
بلق���ب  ف���از  ال���ذي   CHETTIAR BIJU
املوظف املثايل ل�شهر يوليو 2018، و�شلمه 
ال�شهادة واجلائزة التقديرية بهذه املنا�شبة.

والتح���ق BIJU بال�رشكة يف العام 2014 
ق�ش���م  يف  متج���ول  بائ���ع  من�ش���ب  وي�ش���غل 

املبيعات وبح�ش���ور مدي���ر امل���وارد الب�رشية 
ليلى دروي�س ومدير املبيعات عزام مطرجي.

يذك���ر اأن اختي���ار موظ���ف ال�ش���هر ياأتي 
لتفانيه يف اأعماله وا�ش���تعداده الدائم للعطاء 
حت���ت خمتلف الظ���روف والتحدي���ات وقيامه 
بجمي���ع املهام الت���ي اأنيطت به ب���كل كفاءة 

واقتدار.
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اأعلنت املمثلة �ص���با مب���ارك عدم وجودها يف اجل���زء الرابع من 
م�صل�ص���ل “حكايات بنات”، الذي ي�صتعد �ُصناعه حاليا للتح�صريات 
املبدئية النطالق ت�صويره، وهو اإخراج م�صطفى اأبو�صيف. وك�صفت 
�ص���با اأنه���ا لن ت�ص���ارك يف اجل���زء الرابع من امل�صل�ص���ل، ال���ذي بداأ 

التح�صري له، وكتبت عرب �صفحتها ب�”اإن�صتغرام” تعليقا تودع فيه 
امل�صل�صل، وت�ص���كر اأبطاله، وتوؤكد اأن ذكرياته �صتظل باقية معها. 
وقالت اإنها كانت تتمنى اأن تكمل امل�صل�ص���ل، لكن كل الظروف مل 

ت�صمح بذلك، ومتنت التوفيق لبطالت امل�صل�صل يف جزئه اجلديد.

مسافات

ك�صفت االإعالمية ال�صعودية جلني عمران الأول مرة 
عن اأ�ص����باب رحيلها عن �ص����بكة قنوات MBC، بعد اأن 

عملت بها ل�صنوات طويلة.
االإعالمية ال�صعودية قالت، خالل لقائها يف برنامج 
“تاأ�ص����رية دخول” الذي يعر�ض على �صا�صة تلفزيون 
“�ص����وادنية 24”، اإنها خرجت من القناة ب�صكل نهائي 
بناء على اتفاق ودي بينهما، نافية اأن تكون حدثت اأي 

م�صاكل بينها وبني اإدارة القناة.
وعن االأ�ص����باب التي دفعتها للرحي����ل عن القناة، 
قالت اإنها كانت تريد الرحيل فقط عن برنامج “�صباح 
اخل����ري يا عرب” وتق����دمي برنامج جديد وفقاً ل�ص����يغة 
العم����ل احل����ر freelancer، وقد وافق����ت اإدارة القناة 
بالفع����ل، اإال اأنهم تاأخروا يف تنفي����ذ طلبها لعدم وجود 
ميزانية، فف�صلت الرحيل عن القناة. واأعلنت االإعالمية 
ال�صعودية اأنها تلقت 3 عرو�ض من قنوات تلفزيونية 

مل تعلن ا�صمها، واأنها تفا�صل حاليا بينهم.

اأعلنت الفنانة ن�رصة احلرب���ي اإمتام زواجها الثاين، حيث 
ن�رصت �ص���ورة ليدها بيد عري�ص���ها، بعد عقد القران، والذي 
مت يف احتفالي���ة �ص���غرية، اقت�رصت على االأهل واالأ�ص���دقاء 
املقرب���ني فقط، ومل تك�ص���ف ن�رصة عن ا�ص���م زوجها اجلديد 
بالكامل اأو عن �صورته حتى االآن، مكتفية اأن ا�صمه عبد اهلل. 
وعربرّ متابعو ن�رصة على “اإن�صتغرام”، عن �صعادتهم ال�صديدة 
بهذا اخلرب، مت�ص���ائلني عن موعد الزفاف، اإال اأنها مل حتدده 
ر  بعد، خا�ص���ة، مكتفية بالتعليق على ال�صورة بقولها: “�صخرّ
اهلل للطيبني اأ�ص���باههم، اللهم بارك لنا وبارك علينا واأجمع 

بيننا يف خري.. عبد اهلل & ن�رصة”.
وانف�ص���لت ن�رصة ع���ن زوجها االأول منذ عامني، ب�ص���بب 
اللق���اءات  اأك���دت خ���الل بع����ض  الغ���رية وال�ص���ك ح�ص���بما 
التلفزيوني���ة معه���ا، كم���ا اأعلن���ت ع���ن موا�ص���فات زوجها 
امل�ص���تقبلي حينها، واأنه يجب اأن يك���ون حنونا وغنيا ويحب 

احلياة واملرح والدلع، على حد و�صفها.

شيالء سبت: 
لم أخضع 
ألي عمليات 
تجميل

“األدب والفن الياباني” تحتفل بالذكرى األولى للتأسيسشاهدت لكم: فيلم “KIN” جديد السينما المحلية

نف���ت �ص���يالء �ص���بت اأن تك���ون خ�ص���عت 
لعملي���ات جتمي���ل، م�ص���ددة على اأنه���ا حقنت 
�ص���فتيها فق���ط بالفيل���ر، ورفع���ت حاجبيه���ا 

بالبوتوك�ض.
وعن ارتباطها عاطفًيا، اأكدت �صيالء �صبت 
ملتابعيه���ا اأنها ترغب يف اأن تعي�ض ق�ص���ة حب 
وال تتعج���ل عل���ى زواجه���ا، فهي ترغ���ب يف اأن 
ترتبط بالرجل املنا�ص���ب لها. وك�ص���فت �صيالء 
ع���ن طريقته���ا الفعال���ة للتخل�ض م���ن الكر�ض 
والت���ي تعتمده���ا ب�ص���كل دائم؛ نظًرا لع�ص���قها 
ال�ص���ديد لتن���اول الطع���ام وع���دم قدرتها على 

حرمان نف�صها من األذ واأ�صهى االأطباق. 

 وقال���ت �ص���يالء �ص���بت عرب مقط���ع فيديو 
ن�رصته على “�صناب �صات”: “ي�صاألني الكثريون 
كي���ف اأحافظ عل���ى ر�ص���اقتي واأجتن���ب ظهور 
الكر�ض حتى اإذا مل اأرغب يف ممار�صة الريا�صة”.  
واأكملت النجم���ة البحرينية “ال اأ�رصب اأي م�رصوب 
اأو  الدافئ���ة  اأ����رصب امل�رصوب���ات  مثل���ج، فق���ط 
الفاترة؛ الأن امل�رصوبات الدافئة ت�صهل اله�صم 
اأم���ا الب���اردة جتم���د الدهون. كم���ا اأنن���ي اأ�رصب 
م����رصوب الزجنبي���ل الداف���ئ عق���ب كل وجبة”.  
ومن االأ�رصار التي ك�ص���فتها اأي�ًصا بطلة م�صل�صل 
“اأ�ص���عب قرار” يف مقطع الفيدي���و اأنها تقوم 
دائًم���ا ب�رصب املاء بالليمون يف كل �ص���باح، واإذا 

مل يك���ن الليمون متواف���ًرا فاإنها ت�رصب لرًتا 
كاماًل من املاء، كما اأنها تقاطع امل�رصوبات 
الغازية متاما.  و�صددت �صيالء �صبت على 

ع���دم تناول الطعام بكرثة يف امل�ص���اء، 
مو�ص���حة اأنه���ا ال تك���رث م���ن تناول 
احللوى برغ���م اأنها ال حترم نف�ص���ها 

منه���ا، واإ�ص���افة لذلك فه���ي ال ت�رصب 
املاء اأبًدا خ���الل االأكل اأو بعده، واإمنا قبل 

كل وجبة.

 KIN اجلدي���د  الفيل���م  يب���داأ 
وال���ذي يعر�ض حالي���ا يف البحرين 
بلقطة �ص���بي يدعى اإي���الي )مايلز 
ترويت( من ذوي الب�رصة ال�ص���وداء، 
يدخ���ل يف م�ص���تودع خ���ردة ويرى 
ويه���رب،  وجثًث���ا هام���دة  حطاًم���ا 
ث���م يع���ود ليج���د اأداة غريب���ة جًدا 
ت�ص���به اإلى ح���د كبري اأورغ كا�ص���يو 
اإلى  مع���ه  فياأخذه���ا  املو�ص���يقي، 

املنزل.
يعي�ض اإيالي مع والده بالتبني 
ه���ال واأخ���وه جيم���ي اخل���ارج م���ن 
ال�صجن، والغارق يف ديون مل�صلحة 
ع�ص���ابة م���ن العن�رصي���ني. يع���اين 
اإيالي من ق�صوة والده الذي يطالبه 
بالعمل مل�ص���لحته م���ادام اأنه غري 

قادر على الذهاب اإلى املدر�صة.
 وعند خروج جيمي من ال�ص���جن 
يطلب م���ن والده مبلًغ���ا كبرًيا من 
املال لت�ص���ديده للع�ص���ابة، وعند 
رف����ض االأب يق���رر جيم���ي �رصق���ة 
اأموال والده من اخلزانة وت�صليمها 

اإلى الع�صابة.
االأم���ر  االأب  اكت�ص���اف  عن���د 
ومواجهته ابنه يف ح�صور الع�صابة، 
يقتل زعي���م الع�ص���ابة تيلر االأب، 
يتمك���ن  �ص���ديد  ع���راك  ويح���دث 
جيمي خالله من ا�ص���تعادة االأموال 
وقتل بع����ض اأفراد الع�ص���ابة، ثم 
الهروب واأخذ اأخي���ه اإيالي يف رحلة 
م���ن مدين���ة ديرتوي���ت االأمريكية 
حيث يعي�ص���ون، اإلى والية اأيداهو 

يف عمق الغرب االأمريكي.

اأقامت “جمموعة االأدب والفن الياباين 
البحرينيني”  ال��ق��راءة  مل��ب��ادرة  التابعة 
لت�صجيع  تهدف  تطوعية  ثقافية  مبادرة 
مبنا�صبة  البحريني؛  املجتمع  يف  ال��ق��راءة 
وت�صمنت  تاأ�صي�صها.  على  ع��ام  م���رور 
من  �صعت  االأن�صطة  م��ن  ع���دًدا  الفعالية 
بثقافة  احل�����ص��ور  ت��ع��ري��ف  اإل���ى  خ��الل��ه��ا 

املجتمع الياباين وفنونه واآدابه. 
وقدم اأع�صاء املجموعة ملخ�ًصا موجًزا 
العام  خ��الل  قراءتها  مت��ت  التي  للكتب 
م�صهورين  يابانيني  ملوؤلفني  املا�صي 
ه��اروك��ي  �صو�صيكي،  نات�صوميه  م��ث��ل 
م���وراك���ام���ي وك�����ازو اي�����ص��ي��ج��ريو، حيث 
من  يقارب  ما  ق��راءة  االأع�صاء  ا�صتعر�ض 
الذاتية  وال�صري  ال��رواي��ات  من  كتاًبا   16
ك��وري��ا  وج��ارت��ي��ه��ا  ب��ال��ي��اب��ان  املتعلقة 

وال�صني. 
املاجنا  بفن  احل�����ص��ور  تعريف  ومت 
الثقافة  م��ن  مهًما  ج���زًءا  اأ�صبح  ال��ذي   -
كبرية  ن�صبة  وي�صكل  احلديثة  اليابانية 
ومت  ال��ي��اب��ان،  يف  املطبوعة  امل���ادة  م��ن 
الفن  تاريخ تطور هذا  اإلى  التطرق  اأي�ًصا 
امل�صاركات  اإح��دى  ناق�صت  كما  واأن��واع��ه. 
برنامج  �صمن  اليابان  زي��ارة  يف  جتربتها 
موؤ�ص�صة  م��ن  امل��ق��دم  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل 

اليابان )معهد اللغة اليابانية - كان�صاي( 
حققتها  التي  اال�صتفادة  مدى  وو�صحت 
يف التعرف على املجتمع واللغة اليابانية. 
طي  فن  حول  عمل  بور�صة  احلفل  اختتم 

وور�صة  )االوريغامي(  الياباين  الورق 
اأخرى يف الكتابة باللغة اليابانية 

ملجموعة  عر�ض  اإل��ى  اإ�صافة 
م���ن امل��ق��ت��ن��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
حافظ  ل��الأ���ص��ت��اذ  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

اأ�صفت  وال��ت��ي  عبدالغفار 
مل�صة غنية للفعالية.  يذكر 

العدد  اأطلقت  املجموعة  اأن 
مل��ج��ل��ت��ه��ا  االأول 

التي  االإلكرتونية 

ت�صمل خمتارات ملوا�صيع متت مناق�صتها 
يف املجموعة اإ�صافة اإلى ملخ�صات للكتب 
واالأفالم التي متت مطالعتها، كما نظمت 
درو�ًصا مب�صطة للغة اليابانية على و�صائل 
وتهدف  االجتماعي.  التوا�صل 
وال��ف��ن  االأدب  “جمموعة 
ملبادرة  التابعة  الياباين 
يف  البحرينيني”  القراءة 
اأكرث  للتعرف  امل�صتقبل 
على تاريخ اليابان و�رصق 
التوا�صل  وتاأمل  اآ�صيا، 
ب���االأدب  املهتمني  م��ع 
والثقافة  وال��ف��ن 

اليابانية.

    BUZZ      
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طارق البحار

نصرة الحربي تعلن زواجها الثاني عبر “إنستغرام”

لماذا رحلت لجين عمران عن MBC؟
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تفاصيل اللحظات األخيرة في حياة الفنانة كوثر رمزي
توفي���ت موؤخرا الفنانة امل�رصية كوثر رمزي عن عم���ر يناهز 87 عاما، اإثر 

هبوط حاد يف الدورة الدموية.
وحكى �ش���قيقها اأنور رمزي، تفا�شيل اللحظات االأخرية يف حياة الفنانة، 
م�ش���ريا اإلى اأنها “اأ�سيب بقرحة مفاجئة مل تعاِن منها من قبل، كما مل ي�سبق 
اأن ا�س���تكت من اأي اأعرا�ض، اإال اأن القرحة ت�س���ببت يف هبوط بالدورة الدموية 
نقلت على اإثرها اإلى العناية املركزة ومكثت بها يوما ون�سف اإلى اأن توفاها 

اهلل مب�ست�سفى العجوزة”.
واأقيمت �س���اة اجلنازة بعد �س���اة الظهر يف م�سجد ر�سد بالعجوزة، ومت 
نقل اجلثمان ودفنه مبقابر العائلة مبدافن �ساح �سامل، ويقام العزاء مب�سجد 

ر�سد بالعجوزة.
وب�س���وؤال الفنان اأ�رشف زكي نقيب املهن التمثيلية عن خرب وفاة الفنانة 
كوثر رمزي، �رشح باأنه ال يعلم �س���يئا عن الفنانة اأو حالتها ال�س���حية، واأن يف 

حال تاأكده من ذلك �سيعلن اخلرب.
يذكر اأن الفنانة مل ترزق باأوالد وكانت متزوجة من مدير اأمن �رشكة اأدكو 
لاأدوي���ة، وكانت متك���ث مبنزل اأخيها اأنور رمزي بالعج���وزة منذ وفاة زوجها 

منذ 21 عاما.

أحداث

 تتقاع�ض عن اختيار احلل املنا�سب.

ينعك����ض الو�س���ع االقت�س���ادي عل���ى 
جمالك املهني.

عليك الن���زول اإلى اأر����ض الواقع هذه 
االأيام. 

ال تري���د لعاقت���ك اأن يهيم���ن عليه���ا 
الروتني. 

تتمت���ع بانطاق���ة كب���رة ه���ذه االأيام 
ويلزمك ا�ستغالها. 

التماري���ن الريا�س���ية التي متار�س���ها 
مهمة ب�رشط اال�ستمرار. 

ام�ض مع العائلة اأك���رب قدر ممكن من 
الوقت.

زي���ادة ال���وزن مل تعد حتتم���ل واأمامك 
اخليارات فاخرت.

جتد نف�سك م�سطًرا اإلى اال�ستغناء عن 
بع�سهم.

تواعد �سخ�ًس���ا تعرفت اإليه م�س���ادفة 
وتبدي اإعجابا.

تك���ون اأم���ام م�س���اءلة حمرج���ة وتواجه 
االتهامات.

ال تتوق���ع اأن قدرت���ك عل���ى الت�س���نع 
�ستنجح. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

5 سبتمبر
 1860

 اإجن����ل����رتا وف��رن�����ش��ا 
وال��ن��م�����س��ا وب��رو���س��ي��ا 
ورو�سيا يتفقون على 

ا�ستقال �سوريا.

 1905
م���ع���اه���دة  ت���وق���ي���ع   
ب���روت�������س���م���وت ب��ن 
التي  رو�سيا واليابان 
اأن���ه���ت احل�����رب بن 

البلدين.

1909
امل�������س���ت���ك�������س���ف    
االأم����رك����ي روب����رت 
ب�����ري ي�����س��ل اإل����ى 

القطب ال�سمايل.

1939
املتحدة  ال��والي��ات    
ت��ع��ل��ن ح���ي���اده���ا يف 
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة 

الثانية.

 1944
حترر  احللفاء  ق��وات   
البلجيكية  العا�سمة 

بروك�سل.

 1972
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م��ن 
االأ�سود  اأيلول  منظمة 
البعثة  مقر  يهاجمون 
ميونخ  يف  االإ�رشائيلية 
ويقتلون 11 ريا�سي 

اإ�رشائيلي.

 1973
قمة  م��وؤمت��ر  افتتاح   
الرابع  االنحياز  ع��دم 

يف اجلزائر.
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األخيرة

الهند تبني 100 مطار يف 10 اأعوام
ل تت�ق���ف خط���ط التنمية عند حد، ول تع���رف اأرقام الإجنازات �س���قفها، حقيقة ت�ؤكدها 
ت�رصيحات هندية ر�س���مية ت�س���ر اإلى عزمها بناء 100 مطار يف 10 �س���ن�ات، يف خط�ة تك�سف 
حر�س���ها عل���ى التخل�س من التكد�س يف مطاراته���ا املحلية، وتثبت اأنه���ا يف طريقها لتك�ن 
اأكرب �س�ق للم�سافرين عرب الطائرات يف العامل. واأعلنت الهند اأنها ب�سدد بناء 100 مطار يف 
غ�س����ن 10 اإلى 15 عاما يف خمتلف اأنحاء البالد بتكلفة تقدر ب� 60 مليار دولر، وفقا ل�زير 

الطران املدين، �س�ري�س بارباه�.
واأو�سح ال�زير، اأم�س الثالثاء، اأن املطارات �سيتم بناوؤها من جانب القطاع اخلا�س، فيما 

�ستعمل احلك�مة على اإعداد �سيا�سية جديدة لل�سحن من واإلى هذه املطارات.
ووفقا لحتاد النقل اجل�ي الدويل التابع ملجم�عة �رصكات الطران العاملية، من املت�قع 

اأن ت�سبح الهند ثالث اأكرب �س�ق للم�سافرين عرب الطائرات يف العامل.

 Social
media

امراأة ترى �شبحا
باأم عينيها

 ،”Google Maps“ �ذعرت اأم لثالثة اأطفال عندما �س���اهدت �سبحا يف �س�رة ل
التقطت ملنزلها الكائن يف مدينة األك�سندريا يف ا�سكتلندا.

وذكرت �س���حيفة مرور اأن كل �س���يء بداأ لدى حديث الطفلة هيلي، البالغة من 
العمر 3 �س���ن�ات، عن طفل �س���غر كان يلعب معها دائما وين���ط على �رصيرها. لكن 

ال�الدة اإيلني ماكم�نغل قررت اأن ابنتها تتخيل اأن لها �سديقا �سغرا.
 Google“ وده�ست ال�الدة يف ال�اقع لدى التمعن يف �س�ر التقطت ملنزلها عرب
Maps” من اخلارج، حيث �س���اهدت خلف �سباك اإحدى الغرف “وجه �سبي”، عندها 

اأيقنت حقيقة ما كانت تق�له ابنتها.
وقالت ماكم�نغل اإن هذه ال�س����رة ف�رصت له���ا كثرا من الأم�ر كانت حتدث يف 
�سقتها دائما، ومل تكن جتد لها اأي تف�سر كت�سغيل اأو انطفاء ال�س�ء ذاتيا، واختفاء 

كثر من الأ�سياء من اأماكنها يف املنزل.

�شوؤال يثري مونيكا ورد فعل غري متوقع

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س الي�م حار ورطب مع بع�س ال�سحب 
اأحيانا، وفر�س���ة لتك�ن �سباب خفيف عند 

ال�سباح الباكر يف بع�س املناطق.

الري���اح �رصقي���ة عم�م���ا من 5 
اإلى 10 عقد وت�س���ل من 12 

اإلى 17 عقدة اأحيانا.

ارتفاع امل�ج من قدم اإلى قدمني قرب ال�س�احل ومن 
قدم���ني اإلى 4 اأق���دام يف عر�س البح���ر. درجة احلرارة 
العظمى 40  درجة مئ�ية، وال�سغرى 31  درجة مئ�ية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رص والت�زيع 
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تطبع يف م�ؤ�س�سة الأيام للن�رص
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الفجــر: 3:57
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مواقيت 
الصالة

م���ن املعروف ع���ن اليابان اأن به���ا اأكرب عدد م���ن املعمرين يف 
العامل وب��س���عها الآن اأن تعلن اأن بها اأكرب زوجني يف العامل، اإذ يبلغ 
عمرهما جمتمعني 208 اأع�ام، وهي ميزة تعزوها الزوجة اإلى �سربها 

على مدى 80 عاما من الزواج.
وتاأك���د اأن ما�س���او مات�س����م�ت� )108 اأع����ام(، وزوجته مياك� 
)100 عام( هما اأكرب زوجني على قيد احلياة بعد اأن جمعت م��س�عة 
جيني�س العاملية لالأرقام القيا�سية عمريهما. والثنان متزوجان منذ 

اأكت�بر 1937.
وقالت مياك� لرويرتز وهي ت�س���حك ”اأنا �س���عيدة للغاية. الأمر 

يرج���ع ل�س���ربي يف احلقيق���ة... اأنا �س���عيدة لدرجة اأنني على و�س���ك 
البكاء“.

ومل يتمك���ن الزوجان م���ن اإقامة حفل زف���اف؛ لأن اليابان كانت 
ب�س���دد خ��س ح���رب وانتدب ما�س���او للخارج كجن���دي، لكن هذا مل 
مينعهما من تاأ�سي�س اأ�رصة كبرة تت�سمن احلفيد اخلام�س والع�رصين 

الذي ولد ال�سهر املا�سي.
وقالت ابنتهما هرومي ”اإنهما يف املرحلة الأخرة من حياتهما، 
واإن���ه ل�رصف بالن�س���بة لهما اأن يح�س���ال على هذه اجلائ���زة. اأمتنى اأن 

ي�ا�سال حياتهما ب�سالم“.

“الفرحــة” تدخـل 
�شيـنـًيـا ال�شجـــن

برملانيـــة مغربيــة 
تدعــو لتـدريـــ�س 
الرتبية اجلن�شيـــة

ه�ن���ان  مقاطع���ة  م���ن  رج���ل  اأف���رج 
ال�س���ينية ع���ن ثعبان���ني يف حديق���ة عامة 
تعبرا ع���ن امتنانه لقب�ل ابن���ه والتحاقه 

باجلامعة.
ون�رصت �سحيفة “ذا غل�بل تاميز”، اأن 
ال�رصطة األقت القب�س على الرجل ال�سيني 
لي�، ال���ذي يبلغ من العمر 49 عاما؛ خلرقه 
النظام العام، و�سيق�س���ي خلف الق�سبان 

مدة 5 اأيام عقابا له.
ووفقا للي�، فقد ا�سرتى ثعبانني غر 
�س���امني من ال�س����ق مقابل 56 دولرا. ثم 
اأطلق �رصاحهما يف حديقة بينغخ� يف مدينة 
ت�س���انغده؛ تعبرا عن فرحه لقب�ل ابنه يف 
اجلامعة. لكن هذا الت�رصف اأخاف الكثرين 
م���ن رواد احلديقة، الذين مل يدخل�ها بعد 
هذه احلادث���ة. واأفاد عمال احلديقة باأنهم 
األق����ا القب����س عل���ى اأح���د الثعبانني، ول 
يزال الث���اين طليقا، لذلك، طلب�ا من زوار 
احلديق���ة البتع���اد عن الأماك���ن املكتظة 

بالأ�سجار.

دع���ت الربملانية عن ح���زب “العدالة 
والتنمية” املغربي���ة اآمنة ماء العينني اإلى 
ت�سليط ال�س�ء على اأهمية الرتبية اجلن�سية 

وت�سمينها يف املقررات الدرا�سية.
وقالت الربملانية يف تدوينة لها على 
�س���فحتها يف م�قع الت�ا�س���ل الجتماعي 
“ب�س���بب تنا�سل ح�ادث  اإنه  “في�سب�ك”، 
العتداءات اجلن�سية على الن�ساء والأطفال، 
ومبنا�س���بة النقا�س الربملاين ح�ل م�رصوع 
القان�ن اجلنائي، حيث اأجمعنا داخل جلنة 
العدل والت�رصيع على �رصورة مراجعة الإطار 

القان�ين اخلا�س بالعق�بات”.
ج���دا  منا�س���با  “�س���يك�ن  واأ�س���افت 
الرتبي���ة  اأهمي���ة  عل���ى  ال�س����ء  ت�س���ليط 
اجلن�س���ية و����رصورة ت�س���مينها يف الربامج 
الدرا�س���ية وف���ق مقاربة ترب�ي���ة وعلمية 

مدرو�سة”.
لفكرته���ا،  ومعار����س  م�ؤي���د  وب���ني 
احتدم النقا�س ب�س���اأن الفكرة، خ�س��س���ا 
اأن املغرب يعي����س م�ؤخرا على وقع جرائم 
اعتداء جن�سية ب�سعة اأثارت �سخطا وغ�سبا 

عارمني.

• اأزياء تقليدية يف افتتاح مهرجان الألعاب البدوية العاملية يف دورته الثالثة يف جمه�رية قرغيز�ستان	

تعر�س���ت املتدربة ال�س���ابقة يف البيت الأبي�س م�نيكا ل�ين�سكي، اأخرا، مل�قف حمرج 
انتهى بان�س���حابها حني �سئلت عما اإذا كانت تت�قع اأن يعتذر لها الرئي�س الأمركي الأ�سبق 

بيل كلينت�ن عن العالقة التي جمعتهما.
وبح�سب ما نقلت �سحيفة “ديلي ميل”، فاإن ل�ين�سكي كانت تتحدث يف لقاء اإ�رصائيلي 
بالقد�س عن ظاهرة التنمر الإلكرتوين، لكن املراأة املثرة للجدل تلقت �س����ؤال غر مت�قع 

من اإحدى ال�سحفيات يف لقاء تلفزي�ين.
واأجابت ل�ين�س���كي )45 عاما( التي اأقام���ت عالقة مع كلينت�ن قبل 20 عاما، وقالت اإن 
ما قامت به كان ر�س���ائيا، “اآ�سفة، ل اأ�س���تطيع القيام بهذا”، ثم قامت من مكانها واأوقفت 

احل�ار.

يف اليابــــــان... اأكبـــر زوجـــني معمريـــــن يف العامل بعمـــــر 208
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