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التعامل البناء مع ما يطرحه املواطنون عرب الإعالم� ...سمو رئي�س الوزراء يوجه:

تكثيف الزيارات امليدانية للقرى واملدن

تلبية الطلبات الإ�سكانية بكل املناطق واال�ستعجال يف تنفيذ امل�شروعات

الدكتوراه المهنية...
فقاعة “الدال” قبل األسماء
ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية
تناق���ش “ ”$يف مل��ف �أع��ده الزمي��ل را�ش��د الغائ��ب على حلق��ات عدة مع
جمموع��ة م�س�ؤول�ين م��ن جه��ات ر�سمية متنوع��ة مو�ض��وع ال�ساعة ع��ن ال�شهادات
املهني��ة ،وت�ض��ع ال�صحيف��ة �أم��ام الق��ارئ ح�صيل��ة املواق��ف الر�سمي��ة ،التي جاء
بع�ضها وا�ضحا بنبذها ،و�آخر مرتددا ب�إجازتها ،ولكنه يقول ذلك على ا�ستحياء.
في (الحلقة الخامسة)

املحا�ضر اجلامعي الهدي لـ“:”$

ر�سوم ال�شهادات الوهمية
تبد�أ م��ن  1000وت�صل
�إل��ى � 3آالف دين��ار
7

ا�ستجابه ملا ن�شرته ““ ... ”$الرتبية”:

منح �أولوية الت�سجيل يف “املالكية” لطالبات املنطقة
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا اجتماع العمل

املنام����ة  -بنا :وجه رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللك����ي الأمري خليف����ة بن �سلم����ان �آل خليفة ،الوزراء
وامل�س�ؤولني �إلى التعامل اجلدي والبناء مع ما يطرحه
املواطنون عرب خمتلف و�سائ����ل الإعالم ،ومعاجلة �أية
معوقات تعرت�ض �إجناز امل�شاري����ع اخلدمية و�إزالة ما

يحول دون �إمتامه����ا .و�شدد �سموه على �أهمية �إعطاء
الأولوي����ة يف عم����ل ال����وزارات واجله����ات اخلدمية �إلى
تكثيف الزيارات امليداني����ة للقرى واملدن وااللتقاء
باملواطنني للتعرف ب�صورة مبا�رشة على احتياجاتهم.
وج����ه �سموه �إلى �إيجاد ال�سبل الكفيلة لتلبية الطلبات

اقتصاد البالد
م�ستودع جديد لـ ”كانو اللوج�ستية”
يف الدمام

ع�شية انطالق حمادثات جنيف...
�شروط حوثية جديدة “لإف�شالها”
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�سمو ال�شيخ خليفة بن علي يد�شن “اجلنوبية تاميز”
�إبراهيم النهام

14

مسافات البالد
ال�صميخ :وراء كل وجه ق�صة...
و�أر�سم مبعدل � 6ساعات يوميا

23

البالد سبورت
19

جتدد املواجهات يف الب�صرة غداة ا�شتباكات دامية
الب��ص�رة ـ وكاالت :جت���ددت املواجهات
�أم����س الأربعاء بني ق���وات الأم���ن العراقية،
التي ا�ستخدمت الر�صا�ص احلي ومتظاهرين
يف مدينة الب�رصة التي �شهدت الثالثاء مقتل
 6متظاهرين يف مواجهات مماثلة.
واحت�ش���د �آالف املتظاهري���ن �أم�س �أمام
مق���ر املحافظ���ة يف و�سط الب��ص�رة يف جنوب
الع���راق يف مواجهة قوات الأمن التي �أطلقت

الإ�سكاني����ة يف كل املناط����ق ،واال�ستعج����ال يف تنفيذ
امل�رشوع����ات الإ�سكانية اجلارية .وكان �سموه ،قد عقد
�صباح �أم�س يف ق�رص الق�ضيبية اجتماع عمل �ضم وزراء
الإ�س����كان ،والأ�شغ����ال و�ش�ؤون البلدي����ات والتخطيط
العمراين ،والعمل والتنمية االجتماعية.
4

يف ا�ستجاب���ة �رسيع���ة مل���ا ن�رشت���ه “البالد”
�أم����س ب�ش����أن �شكوى ع���دد من �أه���ايل منطقة
املالكي���ة ،ويف �ضوء م���ا مت تداوله عرب و�سائل
التوا�ص���ل االجتماع���ي ب�ش����أن “نق���ل طالبات
منطق���ة املالكية �إلى مدر�سة ن�سيبة بنت كعب

�صحيفة �أ�سبوعية �شاملة ت�صدر باللغتني العربية والإجنليزية

بالد العالم

ملاذا ُحرم نا�شئ �سماهيج احلبيب
من العالج؟

االبتدائي���ة للبن���ات”� ،أف���ادت وزارة الرتبي���ة
والتعلي���م ب����أن الأولوية يف ت�سجي���ل الطالبات
يف املدر�سة اجلدي���دة باملالكية هي للطالبات
م���ن �سكنة هذه املنطقة ،ث���م ل�سكنة املناطق
الأخرى ،وعلى �أولياء الأمور يف منطقة املالكية
مراجعة �إدارة هذه املدر�سة اجلديدة ال�ستكمال
�إجراءات الت�سجيل.

الر�صا�ص احلي والقنابل امل�سيلة للدموع.
ب���دوره ،دع���ا ممث���ل الأم���م املتحدة يف
الع���راق� ،إل���ى “تهدئة” الأو�ض���اع يف الب�رصة
بجن���وب العراق غ���داة يوم م���ن االحتجاجات
الأكرث دموية ،قت���ل خالله � 6أ�شخا�ص ،بينما
ت�ؤك���د ال�سلط���ات اتخ���اذ �إج���راءات ملعاجلة
الأزم���ة ال�صحية احل���ادة التي ت�رضب
14
هذه املحافظة الغنية بالنفط.

د�ش���ن حماف���ظ اجلنوبية �سم���و ال�شيخ
خليفة بن علي �آل خليفة �صباح �أم�س مبركز
زي���ن للتعلم الإلك�ت�روين يف جامعة البحرين
�صحيفة “اجلنوبي���ة تاميز” .وق���ال �سموه يف
كلم���ة مبنا�سبة التد�ش�ي�ن �إن املحافظة اجلنوبية
تبنت الفكرة اال�ستثنائية ،حر�صا منها للتوا�صل
مع املواطن�ي�ن ،عرب �صحيف���ة �أ�سبوعي���ة �شاملة
ت�ص���در باللغت�ي�ن العربي���ة والإجنليزي���ة ،متكن
الق���ارئ ،عل���ى االط�ل�اع ملا تق���وم ب���ه املحافظة
م���ن دور حم���وري ،وعمل تنم���وي ،خدمة
5
للمحافظة اجلنوبية و�أهلها.

•�سمو حمافظ اجلنوبية لدى �إطالقه �صحيفة “اجلنوبية تاميز”

كتب درا�سية م�ستعملة للمدار�س احلكومية وجديدة للخا�صة
مروة خمي�س

ا�ستعدادا لعودة الطلبة يوم الأحد املقبل،
ح���ددت وزارة الرتبية والتعليم يومني لتوزيع
الكت���ب املدر�سي���ة عل���ى الطلب���ة؛ للت�أكد من
جاهزي���ة املدار����س ال�ستقب���ال الطلب���ة ح�سب
توجي���ه وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ملدي���ري

املدار�س .وتلقت “البالد” العديد من �شكاوى
لأولي���اء �أم���ور قال���وا �إنه���م ت�سلم���وا كتبا من
املدار�س غالبية �صفحاته���ا مت الكتابة عليها
وت�صحيحه���ا ،فيما �أكد �أولي���اء �أمور املدار�س
اخلا�صة �أن كتبهم املدر�سية للمواد الأ�سا�سية
الت���ي وزع���ت جديدة.و�أردف���وا �أنه���م راجع���وا
�إدارات مدار����س �أبنائهم للقي���ام ب�رشاء الن�سخ

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو

اجلدي���دة للكت���ب ،خ�صو�ص���ا ط�ل�اب املرحلة
الدرا�سي���ة الأ�سا�سي���ة لل�ص���ف الأول والث���اين
والثالث.
وطالبوا الوزارة بتوزيع ن�سخ كتب جديدة
للط�ل�اب يف �صف���وف املرحل���ة الأ�سا�سي���ة،
با�ستثناء املرحلة الإعدادي���ة والثانوية ح�سب
الأهمية.
رقم الت�سجيل GBJP 773
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مبنا�سبة الإجناز الريا�ضي يف الأ�سياد

جــاللــــة امللـك يتلـقــــى تهنئـــة النـعيمــي

•جاللة امللك

املنام���ة  -بن���ا :تلقى عاه���ل البالد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى
�آل خليف���ة برقية تهنئة من وزير الرتبية
والتعليم ماجد النعيمي هذا ن�صها:
�سيدي ح��ض�رة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاه���ل الب�ل�اد املف���دى حفظ���ه اهلل
ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�سع���دين وي�رشفن���ي ،بالأ�صال���ة عن
نف�سي وبالنيابة عن جميع منت�سبي وزارة
الرتبي���ة والتعلي���م� ،أن �أرف���ع �إلى مقام
جاللتك���م الك���رمي �أ�سمى �آي���ات التهاين

والتربيكات ،مبنا�سبة الإجناز الريا�ضي
العاملي الباهر الذي حققته بعثة مملكة
البحري���ن يف دورة الألع���اب الآ�سيوي���ة
الثامنة ع��ش�رة التي اختتم���ت فعالياتها
يف دول���ة �إندوني�سيا ،بح�صولها على 26
ميدالي���ة متنوعة يف خمتل���ف الريا�ضات
منها  12ذهبية ،وحتقيقها املركز الأول
عربيا ،مما يعك�س حجم الدعم الالحمدود
والرعاية ال�شاملة التي يحظى بها قطاع
ال�شب���اب والريا�ض���ة من ل���دن جاللتكم
الك���رمي الأم���ر ال���ذي �ساه���م يف ح�صول
مملك���ة البحري���ن عل���ى مرات���ب متقدمة
وم�رشف���ة يف امل�سابق���ات والبط���والت

العاملي���ة الذي يع���د �إ�ضافة �أخ���رى �إلى
ر�صي���د اململك���ة الزاخ���ر ب�إجنازاته���ا
املتميزة ،وت�أكيدا متجددا على النه�ضة
احل�ضارية غ�ي�ر امل�سبوقة التي تعي�شها
بالدن���ا الغالي���ة بف�ضل ر�ؤاك���م امللكية
ال�سدي���دة التي جعل���ت البحرين يف مناء
ورخاء م�ستمرين.
و�إذ �أج���دّد العهد جلاللتك���م الكرمي
بال�س�ي�ر يف النه���ج ال���ذي ارت�ضيتم���وه
حفظك���م اهلل ورعاك���م لتحقي���ق املزيد
م���ن الرق���ي واالزدهار ،ف����إين �أ�س�أل اهلل
تعال���ى �أن يدمي عز جاللتكم الكرمي و�أن
يحفظكم ذخرا للوطن واملواطنني.

 ...وجاللته يتلقى تهنئة �أمني “الدفاع الأعلى”

 ...وجاللته يتلقـى تهنئة رئي�س “جيبك”

خمتلف الألعاب.
و�أك���د �أن ه���ذا الإجن���از الريا�ضي
يعد من �أهم الإجنازات التي حتققت
ململك���ة البحرين من���ذ م�شاركتها يف
دورة الألع���اب الآ�سيوي���ة ،م�شي���دا
مبتابعة واهتمام جاللة امللك للحركة
الريا�ضي���ة يف البحرين مما �ساهم يف
تطوره���ا ورقيها وحتقيق املزيد من
الإجن���ازات على امل�ست���وى الإقليمي
وال���دويل� ،سائ�ل�ا املول���ى ع���ز وجل
يحفظ جاللة املل���ك وميتعه مبوفور
ال�صحة وال�سعادة.

متابع���ة واهتمام جاللة املل���ك للريا�ضة
والريا�ضيني يف اململك���ة ،ودعم جاللته
الالحم���دود لقط���اع الريا�ض���ة ،منوه���ا
بامل�ست���وى الريا�ض���ي الطي���ب ال���ذي
ظهرت به البعثة الريا�ضية البحرينية يف
هذه الدورة� ،إذ كانت بالفعل عند ح�سن
ظن اجلمي���ع ،م�ؤكدا �أن ه���ذه الإجنازات
�ستكون ب�إذن اهلل تعال���ى مقدمة ملزيد
من التميز الريا�ضي يف قادم املناف�سات
والبط���والت الريا�ضي���ة الإقليمي���ة منها
والعاملية ،داعيا املولى جلت قدرته �أن
يحفظ جاللة امللك وميتعه بوافر ال�صحة
وال�سعادة.

تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة
برقية تهنئة من الأمني العام ملجل�س
الدف���اع الأعلى الفريق الركن ال�شيخ
دعيج بن �سلمان �آل خليفة رفع فيها
�أ�سم���ى �آي���ات الته���اين والتربيكات
جلالل���ة املل���ك؛ مبنا�سب���ة الإجن���از
التاريخ���ي الذي حققت���ه بعثة مملكة
البحرين يف دورة الألع���اب الآ�سيوية
الثامنة ع�رشة الت���ي اختتمت �أخريا يف
العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا ،حيث
حققت اململكة �أف�ض���ل م�شاركة لها
ب�إحرازه���ا  26ميدالي���ة متنوع���ة يف

القائد العام ي�ستقبل �سلمان بن خليفة
الرف���اع  -ق���وة الدف���اع :ا�ستقب���ل
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري
الركن ال�شيخ خليف���ة بن �أحمد �آل خليفة
يف مكتب���ه بالقيادة العام���ة �صباح �أم�س
مدير ع���ام مكتب النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء ال�شيخ �سلمان بن خليفة

�آل خليفة.
ورح���ب القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع
البحرين مبدي���ر عام مكتب النائب الأول
لرئي�س جمل����س ال���وزراء ،حيث مت خالل
اللق���اء مناق�شة ع���دد م���ن املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.

تلقى عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة
برقي���ة تهنئة م���ن رئي�س �رشك���ة اخلليج
ل�صناع���ة البرتوكيماوي���ات عبدالرحمن
جواهري رفع فيه���ا �أ�سمى �آيات التهاين
والتربي���كات جلالل���ة املل���ك؛ مبنا�سب���ة
الإجن���از الريا�ض���ي الكبري ال���ذي حققته
بعثة مملك���ة البحري���ن يف دورة الألعاب
الآ�سيوي���ة الثامن���ة ع�رشة الت���ي اختتمت
�أخ�ي�را يف جاكرتا ،حي���ث حققت اململكة
 26ميدالية متنوعة يف خمتلف الألعاب.
و�أ�ش���اد جواه���ري به���ذا الإجن���از
الريا�ض���ي امل��ش�رف ال���ذي ي�أت���ي نتيجة
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جاللة امللك يهنئ �إ�سواتيني
بذكرى اال�ستقالل
املنامة  -بنا :بع���ث عاهل البالد
�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن
عي�س���ى �آل خليف���ة برقي���ة تهنئة �إلى
ملك مملك���ة �إ�سواتين���ي جاللة امللك
م�سوات���ي الثال���ث؛ مبنا�سب���ة ذك���رى
ا�ستقالل ب�ل�اده� ،أع���رب جاللته فيها
عن �أطي���ب تهاني���ه ومتنياته جلاللته
بهذه املنا�سبة الوطنية.

 ...وجاللته يتلقى
�شكر رئي�س الفلبني
تلق���ى عاه���ل الب�ل�اد �صاح���ب
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل
خليف���ة برقي���ة �شك���ر جوابي���ة م���ن
رئي����س جمهورية الفلب�ي�ن ال�صديقة
رودريغ���و دوتريت���ي؛ ردا على برقية
جاللت���ه املهنئة له بذك���رى ا�ستقالل
بالده� ،أعرب فيه���ا عن خال�ص �شكره
وتقديره جلاللة املل���ك على م�شاعره
الطيبة ،متمنيا جلاللته موفور ال�صحة
وال�سعادة وململكة البحرين ا�ضطراد
التقدم واالزدهار.

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى
�شكر جابر ال�صباح
املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى رئي����س
الوزراء �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري
خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة برقية
�شك���ر جوابي���ة م���ن رئي����س جمل����س
ال���وزراء بدولة الكوي���ت �سمو ال�شيخ
جاب���ر املب���ارك احلم���د ال�صب���اح ردًّا
عل���ى برقية �سموه املعزي���ة له بوفاة
ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�صباح،
عرب �سم���و رئي�س جمل����س وزراء دولة
الكوي���ت يف برقيته عن خال�ص �شكره
وتقدي���ره ل�سمو رئي�س ال���وزراء على
م�شاعر �سموه الأخوية الطيبة ،متمنيا
ل�سموه موفور ال�صحة وال�سعادة.
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•�سمو رئي�س الوزراء يرت�أ�س اجتماعا ملتابعة �سري العمل يف عدد من امل�رشوعات اخلدمية

غاية احلكومة �ضمان �سبل الرفاه للبحرينيني� ...سمو رئي�س الوزراء يوجه:

التعامل اجلدي والبناء مع ما يطرحه املواطنون عرب الإعالم
ر������ض�����ا امل�������واط�������ن ع������ن اخل�������دم�������ات ي����ح����ت����ل الأول���������وي���������ة ل��������دى احل����ك����وم����ة
م����ع����اجل����ة �أي����������ة م�����ع�����وق�����ات ت����ع��ت�ر�����ض �إجن������������از امل�����������ش�����اري�����ع اخل����دم����ي����ة

املنام����ة  -بنا :لدى تر�ؤ�����س �سموه اجتماع عمل
ملتابعة �سري العمل يف عدد من امل�رشوعات اخلدمية،
وج����ه رئي�س ال����وزراء �صاحب ال�سم����و امللكي الأمري
خليفة ب����ن �سلمان �آل خليفة ،ال����وزراء وامل�س�ؤولني
�إلى التعامل اجلدي والبناء مع ما يطرحه املواطنون
ع��ب�ر خمتلف و�سائل الإعالم ،ومعاجل����ة �أية معوقات
تعرت�����ض �إجن����از امل�شاريع اخلدمي����ة و�إزالة ما يحول
دون �إمتامها.
و�ش����دد �سم����وه عل����ى �أن راحة ور�ض����ا املواطن
وحتقي����ق كفايته م����ن اخلدم����ات وامل�رشوعات التي
تلبي احتياجاته ،حتتل الأولوية يف كل برامج وخطط
احلكوم����ة ،و�أن املعي����ار الذي تنطلق من����ه �آلية عمل
احلكوم����ة يف ذلك هو الت�أكد من مدى �أثر امل�رشوعات
يف تقدمي خدمات حتقق جودة احلياة للمواطنني.
و�أك����د �سم����وه �أن احلكوم����ة لن تدخ����ر جهدا يف
�سبي����ل النهو�����ض مب�ست����وى اخلدم����ات واالرتق����اء
به����ا ،وا�ستكمال تنفي����ذ امل�رشوع����ات دون �إبطاء �أو
ت�أخري ،ملا متثله من �أهمي����ة حيوية يف ت�سهيل حياة
املواطنني وحت�سني ظروفهم املعي�شية.
وكان �صاح����ب ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء،
ق����د عقد �صباح �أم�س يف ق�رص الق�ضيبية اجتماع عمل
�ض����م وزراء الإ�سكان ،والأ�شغال و�ش�����ؤون البلديات
والتخطيط العمراين ،والعم����ل والتنمية االجتماعية،
وذل����ك يف �إطار م����ا يوليه �سموه م����ن اهتمام م�ستمر
مبتابع����ة �ش�����ؤون املواطن��ي�ن والعم����ل عل����ى تلبية
احتياجاتهم.
وقال �سموه “�إن غاية احلكومة هي �ضمان �سبل
الرف����اه للمواطن��ي�ن على خمتل����ف الأ�صعدة وتوفري
متطلباتهم احلياتية ب�ش����كل م�ستدام” .و�أكد �سموه
دعم احلكومة واهتمامه����ا مب�رشوعات البنية التحتية
والإ�س����كان وغريه����ا م����ن امل�رشوع����ات الت����ي ترتبط
ب�شكل مبا���ش�ر مبعي�شة املواطن��ي�ن لدورها احليوي
يف دف����ع عجلة التنمي����ة وت�أمني نوعية حي����اة �أف�ضل
للمواطنني.
و�شدد �سموه على �أهمية �إعطاء الأولوية يف عمل
ال����وزارات واجلهات اخلدمية �إل����ى تكثيف الزيارات
امليداني����ة للق����رى وامل����دن وااللتق����اء باملواطنني
للتعرف ب�صورة مبا�رشة على احتياجاتهم.
وبع����د �أن ا�ستم����ع �سم����وه �إل����ى �رشح م����ن وزير
الإ�س����كان با�س����م احلمر عن �سري العم����ل يف عدد من
امل�شاريع التي تنفذه����ا وزارة الإ�سكان ،وجه �سموه
�إلى �إيجاد ال�سبل الكفيلة لتلبية الطلبات الإ�سكانية
يف كل املناط����ق ،واال�ستعجال يف تنفيذ امل�رشوعات
الإ�سكانية اجلارية.
و�أك����د �سم����وه �أن احلكوم����ة م�ستم����رة يف
�إ�سرتاتيجيته����ا الهادفة �إل����ى توفري ال�سكن املالئم
للمواطن��ي�ن ،وتبن����ي املب����ادرات الت����ي تقل�ص من
قوائم االنتظار لالنتفاع من اخلدمات الإ�سكانية.
كما ا�ستمع �سموه �إلى �رشح قدمه وزير الأ�شغال
و�ش�����ؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�صام خلف
ع����ن امل�شاري����ع التي تق����وم بها ال����وزارة يف خمتلف
م����دن وق����رى البحرين ،ومنه����ا امل�رشوع����ات اجلاري
تنفيذها يف حمافظة املح����رق لإعادة تطوير منطقة
حالة بوماهر� ،إ�ضافة �إلى م�رشوعات ال�صيانة وتطوير
الطرق ومعاجلة مناطق االزدحامات املرورية يف عدد
من الطرق الرئي�سة والتقاطعات احليوية.
كما تابع �سموه م���ش�روع تطوير حديقة املحرق،
�إ�ضاف����ة �إل����ى تطوير م�رشوع����ات البني����ة التحتية من
الطرق واجل�سور واحلدائ����ق واملما�شي واملرافئ يف
خمتلف حمافظات اململكة.
ووجه �سموه وزارة الأ�شغ����ال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين �إلى اال�ستعجال يف توفري مزيد

الت�أك���د م���ن �أث���ر امل�رشوع���ات يف تق���دمي خدم���ات حتق���ق ج���ودة احلي���اة للمواطن�ي�ن
احلكوم���ة ل���ن تدخ���ر جه���دا يف �سبي���ل النهو����ض مب�ست���وى اخلدم���ات واالرتق���اء به���ا
االهتم���ام بالبني���ة التحتي���ة والإ�س���كان وامل�رشوع���ات املرتبطة ب�ش���كل مبا��ش�ر باملواطنني
�إعط���اء الأولوي���ة لتكثي���ف الزي���ارات امليداني���ة للق���رى وامل���دن وااللتق���اء باملواطن�ي�ن
تلبي���ة الطلب���ات الإ�سكاني���ة ب���كل املناط���ق واال�ستعج���ال يف تنفي���ذ امل�رشوع���ات اجلاري���ة
من مواق����ف ال�سيارات يف حمافظ����ة املحرق وغريها
من املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية.
كم����ا اطلع �سموه على الإج����راءات التي اتخذتها
وزارة العم����ل والتنمي����ة االجتماعي����ة تنفي����ذا للقرار
ال�ص����ادر عن جمل�����س ال����وزراء ب�ش�أن تفق����د وتلبية
احتياج����ات �أه����ايل ع����دد م����ن الق����رى واملناط����ق
مبحافظات اململكة ،والوقوف على كفاية اخلدمات
املقدمة لهم .وقدم وزير العمل والتنمية االجتماعية
جمي����ل حميدان بيان����ا ل�سموه ب�ش�����أن اخلطوات التي
اتخذتها الوزارة يف هذا الإطار.
ووج����ه �سم����وه �إل����ى ا�ستم����رار العمل؛ م����ن �أجل
حتقيق ما ي�صبو �إليه املواطنني من حياة كرمية عرب
تلبية احتياجاتهم وت�سهيل ح�صولهم على اخلدمات
الت����ي تقدمها الوزارة من املراك����ز االجتماعية ودور
الرعاية ومراكز التوظيف وغريها.

مقدرا متابعة ودعم �سمو رئي�س الوزراء

احلم���ر :تلبي���ة الطلب���ات القدمي���ة حتظ���ى بالأولوية

املنام���ة -بنا� :أكد وزير الإ�سكان با�سم احلمر
�أن ال���وزارة حري�صة على تلبية الطلبات الإ�سكانية
القدمي���ة املدرجة على قوائم االنتظار ب�أ�رسع وقت
ممك���ن وذل���ك با�ستيعابها بامل�شاري���ع الإ�سكانية
وتق���وم باملراجع���ة والتدقي���ق امل�ستم���ر له���ذه
الطلبات ملنحها الأولوية.
وق���ال �إنه تنفي���ذا لتوجيهات رئي����س الوزراء
�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان
�آل خليفة ،قام���ت وزارة الإ�سكان بدرا�سة عدد من
املواق���ع لإقامة م�شاري���ع �إ�سكانية عليه���ا ،والتي
تخ���دم  15منطق���ة وقري���ة ال�ستيع���اب الطلب���ات

الإ�سكاني���ة يف تلك املناطق بع���د زيارتها ميدانيا
وااللتقاء بالأهايل لال�ستماع منهم �إلى متطلباتهم
واحتياجاته���م  .وق���در الوزي���ر الدع���م الالحمدود
الذي يولي���ه �صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة
بن �سلم���ان �آل خليفة لوزارة الإ�س���كان ،واملتابعة
احلثيثة من جانب �سموه للم�شاريع الإ�سكانية.
وتاب���ع وزير الإ�سكان ب�أن���ه مت عر�ض التقرير
يف وق���ت �ساب���ق عل���ى جمل����س ال���وزراء ،وال���ذي
قام ب���دوره ب�إحالته �إل���ى اللجنة الوزاري���ة للإعمار
والبني���ة التحتي���ة ،ذل���ك يف �إط���ار ا�ستعرا����ض
املجل����س لالحتياج���ات الإ�سكانية يف ال���دراز وبني

جم���رة وجنو�سان و�سرتة وال�صاحلي���ة والقرية و�أم
احل�ص���م والنويدرات والنبيه �صالح وقاليل والدير
و�سماهيج وبوري والنعيم ودار كليب.
و�أ�شار الوزي���ر احلمر �إل���ى �أن التقرير ت�ضمن
عددا من املواقع املقرتحة لإقامة م�شاريع �إ�سكانية
مت �إحالته���ا لدرا�سته���ا م���ن جان���ب الإدارة العامة
للتخطي���ط العمراين ،م�ؤك���دا ب�أنه ح���ال توفر تلك
الأرا�ض���ي �ستعمل الوزارة على طل���ب امليزانيات
مل�شاريع م�ستقبلية �ضمن خطط الوزارة.
وفيم���ا يتعل���ق بتوجيه���ات �سم���وه ب��ض�رورة
التع���اون البن���اء م���ع و�سائ���ل الإع�ل�ام وال�صحافة،

�أك���د با�سم احلم���ر �أن الوزارة حري�ص���ة على تنفيذ
�أم���ر وتوجيهات �سموه مبتابع���ة ور�صد التما�سات
املواطن�ي�ن عرب خمتل���ف و�سائل الإع�ل�ام املرئية
وامل�سموع���ة واملكتوب���ة والتفاع���ل معه���ا ب�شكل
فوري ،م�ؤك���دا �أن توجيهات رئي�س الوزراء تعك�س
م���دى اهتمام �سموه امل�ستمر يف متابعة كل ما يهم
ويخ����ص املواطن؛ من �أجل �رسع���ة تلبية احتياجاته
م���ن كافة املجاالت اخلدمية ،وتنم عن مدى حر�ص
�سم���وه احلثيث عل���ى حت�سني اخلدم���ات املقدمة
للمواط���ن؛ ل�ضمان ح�صوله عل���ى �أف�ضل اخلدمات
ال�سيما الإ�سكانية منها.
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“الجنوبية تايمز” ...شراكة
وطن ومشاركة مجتمعية

ت�صوير :خليل �أبراهيم
•�سمو حمافظ اجلنوبية لدى �إطالقه �صحيفة “اجلنوبية تاميز”

�صحيفة جمتمعية تعنى برتاث وتاريخ املحافظة اجلنوبية

�سمو ال�شيخ خليفة بن علي يد�شن “اجلنوبية تاميز”

�إبراهيم النهام

د�ش���ن حماف���ظ اجلنوبي���ة �سم���و ال�شي���خ
خليفة ب���ن علي �آل خليفة �صب���اح �أم�س مبركز
زي���ن للتعل���م الإلك�ت�روين يف جامع���ة البحرين
�إط�ل�اق �صحيف���ة “اجلنوبي���ة تامي���ز” ،والتي
تعن���ى بتاري���خ وت���راث املحافظ���ة اجلنوبية،
وكل م���ا ي�ستج���د به���ا م���ن �أخب���ار ،وفعاليات
متنوع���ة ،والت���ي ت�صن���ف بالأولى م���ن نوعها
يف مملك���ة البحرين.وح��ض�ر التد�ش�ي�ن وزي���ر
الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د النعيم���ي ،ورئي�س
جامع���ة البحري���ن ريا����ض حم���زة ،وع���دد كبري
م���ن امل�س�ؤول�ي�ن والأكادميي�ي�ن ،واملهتمني
بال�ش����أن املحل���ي باملحافظ���ة ،والكتَّاب.وبعد
�آي���ات عطرة من الق���ر�آن الك���رمي� ،ألقاها على
م�سام���ع احل�ض���ور خال���د �أن�س بوهن���دي� ،ألقى
�سم���و ال�شي���خ خليفة بن عل���ي �آل خليفة كلمة
مبنا�سبة التد�شني ،قال فيها�“ :إنه يوم الأغر،
ن�شهد في���ه �إط�ل�اق �أول �صحيف���ة �إلكرتونية،
خا�ص���ة يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة( ،اجلنوبي���ة
تاميز) مبادرة �إعالمية ا�ستثنائية على م�ستوى
املحافظ���ات ،ت�ص���در من املحافظ���ة اجلنوبية
�أ�سبوعي���ا ،باللغت�ي�ن العربي���ة والإجنليزي���ة،
ل�ت�روي ملجتمعنا الكرمي ،وللع���امل �أجمع� ،أبرز
ما يحدث يف حمافظتن���ا العامرة بالعز واخلري،
من تق���دم ورقي ومناء ب�شتى املجاالت”.وتابع
�سم����وه “�إن املحافظ����ة اجلنوبي����ة حتر�����ص لتنفيذ
توجيهات قيادتنا احلكيمة ،فالتوجيهات ال�سديدة
واملبارك����ة لعاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة ،ورئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللك����ي الأمري خليفة بن �سلم����ان �آل خليفة ،وويل
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
ب����ن حم����د �آل خليف����ة؛ للتوا�ص����ل م����ع املواطنني،
وتق����دمي �أف�ض����ل اخلدمات لهم ،تع����د دافعا كبريا
خلدمة جمتمعنا على �أكمل وجه”.

وا�ستطرد �سموه “لذا تبنت املحافظة اجلنوبية
هذه الفكرة اال�ستثنائية ،حر�صا منها للتوا�صل مع
املواطن��ي�ن ،عرب �صحيفة �أ�سبوعي����ة �شاملة ،متكن
القارئ الكرمي ،على االطالع ملا تقوم به املحافظة
م����ن دور حموري ،وعم����ل تنموي ،خدم����ة للمحافظة
اجلنوبية و�أهلها الكرام”.
وق����ال “حر�ص����ت املحافظ����ة اجلنوبي����ة عل����ى
تد�ش��ي�ن “اجلنوبي����ة تامي����ز” بالتزام����ن م����ع العام
الدرا�س����ي اجلدي����د ( )2019 - 2018وال�سن����ة
الهجرية اجلدي����دة ( )1440لكي ن�ؤكد �أن الأن�شطة
واملنا�سب����ات يف املحافظ����ة لي�س����ت مقت���ص�رة على
الأعياد واملنا�سبات ،و�إمنا يف �سائر الإميان ،ت�سخر
جنوبية العز ،بالفعاليات والأن�شطة ،وت�شهد تنمية
متوا�صل����ة يف املجاالت كافة ،كي����ف ال واملحافظة
اجلنوبية هي �أكرب حمافظات اململكة”.
و�أ�ضاف �سموه “تبلغ م�ساحة املحافظة % 67
من امل�ساحة الإجمالية للمملكة ،ويبلغ عدد �سكانها
�أك��ث�ر من مئة �أل����ف ن�سمة؛ لذا �أ�صبح����ت ال�صحيفة
�رضورة ال حمال لها ،و�إتاحة و�سيلة �إعالمية وفكرية،
لإي�ص����ال الكلم����ة ،وتكري�س روح املجتم����ع الواحد،
ونق����ل الأخبار واملعلومات املهمة ،و�إتاحة الفر�صة
للمواطن ،لتقدمي ر�أيه ،والبالغ عن �شكواه”.

و�أ�ض����اف �سم����و حماف����ظ اجلنوبي����ة “م����ا ه����ذا
االنفت����اح� ،إال من املب����ادئ والقي����م ال�سامية ،التي
�أر�سى دعائمه����ا عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك
حم����د ب����ن عي�س����ى �آل خليف����ة ،ومل�س��ي�رة حكومتنا
الر�شي����دة وقائده����ا رئي�س ال����وزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأم��ي�ر خيلفة بن �سلم����ان �آل خليفة ،الذي
جعل لل�صحاف����ة البحرينية مكان����ة عاملية مرموقة،
برعاي����ة �سم����وه جائ����زة �سنوي����ة لل�صحاف����ة ،حتمل
ا�سم �سموه الك����رمي ،وديوان �سموه العامر ،مفتوح
لأ�صح����اب الفك����ر ،وال�صحاف����ة ،حيث ي�سم����ع نداء
الكاتب ،ويقر�أ �إبداعات القلم ،وما اجلنوبية تاميز،
�إال فك����رة نابعة من اهتمام ورعاي����ة وتقدير �سموه
لل�صحافة البحرينية”.
وزاد �سموه الكرمي “�إن املحافظة اجلنوبية �إذ
حتيي امل�سرية احلافل����ة لل�صحافة البحرينية ،التي
متت����د �إلى قرابة ثمانني عاما ً م����ن العطاء املتجدد،
منذ ت�أ�سي�س جري����دة البحرين العام  1939على يد
املغف����ور له عبداهلل الزايد (رحمه اهلل) ،فال�صحافة
البحريني����ة تتمي����ز بعراقته����ا ،وتفتخ����ر بكتَّابه����ا،
و�أقالمها”.
و�أ�ضاف �سموه “(اجلنوبية تاميز) هي �صحيفة
جمتمعي����ة بحته ،هدفه����ا الأول والأخ��ي�ر التوا�صل

م����ع املواطنني الكرام ،والرق����ي بامل�ستوى الأدبي
والفكري والإعالمي باملحافظة اجلنوبية ،واالحتفاء
باحلركة الثقافي����ة والأدبية والإعالمية ،مبحافظتنا
والتي تعتز ب�شعرائها ،وكتابها ،و�أدبائها.
يذك����ر �أن �إدارة “اجلنوبي����ة تاميز” ه����ي �إدارة
�شبابية تعتمد على طاق����م �إداري �شبابي ،بفكرهم
املتجدد ،وتوجههم امل�ستقبلي امل�رشق ،وجميعهم
من �أبناء املحافظة املخل�صني.
بعده����ا ،مت عر�����ض فيل����م ق�ص��ي�ر ع����ن تاريخ
وعراقة املحافظ����ة اجلنوبية ،الق����ى ا�ستح�سانا من
جمع احل�ضور ،والذين اكتظت بهم القاعة.
ثم تف�ض����ل �سموه الك����رمي ،بتد�شني �صحيفة
“اجلنوبية تامي����ز” ،ومت توزيع ن�س����خ ورقية منها
جلم����ع احل�ضور ،يف ح��ي�ن �أنه �سيتم ن���ش�ر ال�صحيفة
�أ�سبوعي����ا ب�ش����كل �إلك��ت�روين ،على املوق����ع والذي
يحمل اال�سم نف�سه.
وقام �سمو حمافظ����ة اجلنوبية بعدها بجولة يف
املعر�ض اخلا�����ص باملقتنيات ال�صحفي����ة النادرة
ب�صحبة كبار ال�ضيوف ،حيث عرب �سموه عن �إعجابه
وتقديره ،ل��ل��إرث ال�صحايف البحرين����ي ،الذي ميثل
دوما مبحطاته كافة عالمة فارقة وم�ضيئة للبحرين
و�أهلها.

كان الفتً���ا للنظر يف حف���ل تد�شني
�صحيف���ة “اجلنوبية تاميز” �أم�س الأربعاء
اخلام�س من �سبتم�ب�ر يف قاعة مركز زين
للتعلي���م الإلك�ت�روين بجامع���ة البحري���ن
بال�صخري �أحاديث الأخوة والأخوات ،لي�س
ع���ن فك���رة و�أهمي���ة وجود من�ب�ر �إعالمي
متط���ور باملحافظة اجلنوبية فح�سب ،بل
عن ما �شهدت���ه املحافظ���ة اجلنوبية من
برامج عم���ل وخط���ط ا�سرتاتيجية واعدة
الق���ت ارتياح �أه���ايل املحافظ���ة منذ �أن
تول���ى �سمو ال�شي���خ خليفة ب���ن علي �آل
خليف���ة وفقه اهلل قيادة ه���ذه املحافظة
ذات املكان���ة العالية لت�شهد نقلة نوعية
على خمتلف الأ�صع���دة� ،إداريًا وخدماتيًا
واجتماعيًا بالتوا�صل الكرمي مع �أهاليها،
وه���و جه���د موف���ق بع���ون اهلل �سبحان���ه
وتعالى.
ورمب���ا يت�س���اءل البع����ض�“ :أي���ن
تكمن �أهمية �إ�ص���دار �صحيفة �إلكرتونية
�أ�سبوعي���ة عل���ى م�ست���وى املحافظ���ة
اجلنوبي���ة؟” ،هن���ا الب���د م���ن الربط بني
ال�رشاك���ة يف بن���اء الوط���ن وب�ي�ن دور
امل�شارك���ة املجتمعية فه���ذا جانب على
ق���در كبري م���ن الأهمية و�صف���ه �صاحب
ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه
اهلل ورع���اه ،لدى ت�سلمه الإ�ص���دار الأول
م���ن ال�صحيف���ة باعتباره���ا متث���ل قيمة
كو�سيل���ة �إعالمي���ة تع���زز مب���د�أ ال�رشاك���ة
املجتمعي���ة بني �أبن���اء املحافظة ،وتتيح
ه���ذه الو�سيل���ة الإط�ل�اع عن ق���رب على
جه���ود وبرام���ج و�إجن���ازات املحافظ���ة،
ذل���ك لأن للإع�ل�ام دور حم���وري يف دعم
م�س�ي�رة التنمي���ة وتنوي���ر ال���ر�أي الع���ام
ورب���ط املواطن بق�ضايا وطنه وجمتمعه،
وه���ذا الأمر منظ���ور بو�ض���وح يف اهتمام
�سم���و حماف���ظ اجلنوبية بفت���ح وتفعيل
خمتل���ف القنوات الإعالمي���ة واالجتماعية
مع املواطن�ي�ن ،والدليل على ذلك ،ثراء
حمت���وى ال�صحيفة وتنوعه م���ن النواحي
الثقافي���ة والفني���ة وامل�ضم���ون ال���ذي
عك�س جهد القائمني عليها.
�إن املتابع لتوجيه���ات �سمو رئي�س
ال���وزراء ميكن���ه ب���كل ي��س�ر تقدي���ر دور
الإع�ل�ام الوطن���ي اله���ادف واملنجز على
م�س���ار تلبي���ة احتياج���ات املواطن�ي�ن،
وي�أتي دور الإع�ل�ام على اختالف و�سائله
وو�سائط���ه كمن�ب�ر �رشي���ك يف تلم����س
تطلع���ات املواطنني يف امل���دن والقرى
والتي تتوافق مع توجيهات �سمو رئي�س
ال���وزراء للم�س�ؤول�ي�ن يف كل القطاع���ات
للتوا�صل واللقاء املبا�رش مع املواطنني،
وكذل���ك متابع���ة م���ا تطرح���ه ال�صحافة
وو�سائ���ل الإع�ل�ام م���ن ق�ضاي���ا تتعل���ق
ب�ش�ؤون و�شج���ون املواط���ن ،وكلما بذل
الإعالم جهدًا ميدانيًا مهنيًا مو�ضوعيًا يف
طرح تلك الق�ضاي���ا ،كلما �أ�سهم ذلك يف
و�صولها �إل���ى امل�سئولني كمحور م�ساند
للدول���ة يف تعزيز ال�رشاكة من �أجل الوطن
وتطلعات املواطنني.
م���ن دون �ش���ك ،ف����إن مب���ادرة
املحافظ���ة اجلنوبية حتم���ل معها الكثري
من العمل ،فال يقت��ص�ر الأمر على �إ�صدار
و�سيل���ة �إعالمية ت�ب�رز الأن�شطة والربامج
والفعالي���ات فح�سب ،ب���ل يتمثل الركن
الأه���م يف �أنه���ا بواب���ة لتعزي���ز التوا�صل
م���ع الأه���ايل فذل���ك يعن���ي م���ن ناحية:
البقاء على توا�ص���ل دائم مع املواطنني
و�إطالعه���م �أولاً ب�أول عل���ى امل�ستجدات،
وم���ن ناحية ثاني���ة� :إتاح���ة الفر�صة لهم
للم�شاركة يف هذا املن�ب�ر الإعالمي �سواء
بال���ر�أي �أو طرح الأف���كار واملقرتحات �أو
التقدم باملالحظ���ات وامل�شاركات التي
ت�سه���م يف م�ساندة املحافظ���ة يف القيام
بدوره���ا ،وله���ذا �أ�ش���ار �سم���و حماف���ظ
اجلنوبية �إل���ى �أن توجيهات �سمو رئي�س
ال���وزراء ت�شكل منهج عمل للمحافظة من
�أجل حتقيق تطلع���ات املواطنني ،وهذه
امل�س�ؤولية �أ�سا�سها بذل كل ما �أمكن من
جهد ملتابع���ة امل�شاريع م���ع املواطنني
وم���ع اجلهات ذات العالق���ة بهدف بلورة
مدخ�ل�ات وخمرجات التوا�ص���ل �إلى عمل
منجز على �أر�ض الواقع.
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بعد ال�سماح بفتح فروعها بالبحرين ...مر�شح “عراد” البنزايد:

لفر�ض بحرنة ال تقل عن  % 60بال�رشكات الأجنبية
دع���م االقت�ص���اد الوطن���ي يف مملكتن���ا
احلبيب���ة ،ولكنن���ا ن�أمل ب����أال ت����ؤدي هذه
القرارات �إلى ا�ستبعاد ال�رشكات البحرينية
من �ساح���ة املناف�س���ة ،و�إعط���اء الفر�صة
والثق���ة والت�سهيالت لأبن���اء الوطن �أوال،
وبعد ذلك للم�ستثمرين الأجانب.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

انتخابات
مر�شح “توبلي” مراد لـ “:”$
ا�ستمرار م�شكلة نق�ص الأدوية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

انتق���د مر�ش���ح الدائ���رة ال�سابع���ة
مبحافظ���ة العا�صم���ة (توبل���ي وجدعلي
وجرداب) عبدالعزيز م���راد عرب “البالد”
م�شكلة نق����ص الأدوي���ة بامل�ست�شفيات
واملراكز احلكومية.
وقال “بالرغم من �صدور توجيهات
�سم���و رئي����س ال���وزراء بتوف�ي�ر الأدوية
على وجه ال�رسع���ة ،ولكن مل يتم توفريها
بالقدر الكايف ببع�ض املرافق ال�صحية”.
و�أ�ض���اف “يجب على وزي���رة ال�صحة
حتم���ل م�س�ؤوليته���ا والعم���ل لتوف�ي�ر
الأدوي���ة ب�أ��س�رع وق���ت وع���دم حتمي���ل
املواط���ن تكالي���ف �إ�ضافي���ة وزي���ادة
معانات���ه مم���ا يرفع م���ن حال���ة ال�شكوى
والتذم���ر ل���دي املواط���ن وي�س���يء �إل���ى
القطاع ال�صحي يف اململكة”.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة ال�سابع���ة حالي���ا
مبحافظة العا�صمة النائب �أ�سامة اخلاجة.

�أ�ش���اد مر�ش���ح الدائ���رة ال�سابع���ة
مبحافظة املحرق (ع���راد) را�شد البنزايد
بق���رار جمل����س ال���وزراء بال�سم���اح لع���دد
م���ن ال��ش�ركات الأجنبية بفت���ح فروعها يف
مملكة البحرين دون احلاجة لوجود �رشيك
بحريني.
و�أ�ض���اف :ن�أم���ل من احلكوم���ة فر�ض
�رشط على هذه ال�رشكات بتوظيف ما ال يقل
ع���ن  % ٦٠م���ن املواطن�ي�ن البحرينيني
لديه���ا بدي���ل ع���ن ��ش�رط وج���ود ال�رشيك
البحريني مع الت�شديد على تلك ال�رشكات
�أو امل�ستثمري���ن ب����أن يك���ون ه���ذا ال�رشط
دائ���م؛ ال�ستمرارية عمل ال�رشكة ر�سميا يف
البحرين ،و�أال ي�سمح بتجديد رخ�ص العمل
التج���اري �سنويا من جان���ب وزارة التجارة
وال�صناع���ة يف حال كانت ن�سبة البحرنة يف
تل���ك ال�رشكات �أقل ع���ن الن�سبة امل�رشوطة
من جانب حكومة مملكة البحرين.
وتابع :هذا االقرتاح ل�ضمان م�ستقبل
املواطن�ي�ن العاملني يف تل���ك ال�رشكات،
وعدم تف�ضي���ل العامل الأجنب���ي عليهم،
وليك���ون املو�ضوع حتت رقاب���ة و�إ�رشاف
للحفاظ عل���ى ج���ودة العمال���ة البحرينية
من جان���ب وزارة العم���ل؛ لتفادي حدوث
تالع���ب من ه����ؤالء امل�ستثمرين بتوظيف

عن الدائرة

•را�شد البنزايد

العاطلني ب�شكل م�ؤقت واال�ستغناء عنهم
بعذر عدم توافر اخلربات لديهم.
وذكر �أن���ه يدعم كل قرار ي����ؤدي �إلى

وميث���ل الدائ���رة ال�سابع���ة مبحافظة
املحرق حاليا النائب علي املقلة.
ويبلغ قوام الدائ���رة  13204ناخبني
وفق �إح�صاءات انتخابات برملان .2014
ومتثل الدائ���رة املناطق واملجمعات
الآتي���ة :ع���راد (240-241-242-
 ،)243-244-245-246حالة ال�سلطة
( ،)247حالة النعيم (.)248

نائب مقعد عراد مبجل�س النواب

عدد �أ�صواته

برملان

النائب الفائز

2002

عثمان �رشيف

3010

2006

نا�رص الف�ضالة

4983

2010

عثمان �رشيف

4562

2014

علي املقلة

4057

2018

؟

؟

الر�ؤية النيابية خمالفة للد�ستور والقانون ...زينل لـ “:”$

قانون التقاعد البديل “ارتداد للخلف” وال ل�سلب �صالحيات الربملان
ال ي����ج����وز �إم�����������ض�����اء ه�������ذا ال����ت����ع����دي����ل غ��ي��ر ال���ت���واف���ق���ي
زج دي���������وان ال����رق����اب����ة ل���ي�������س ل�����ه حم�����ل م�����ن الإع���������راب
الد�ستور والقانون
يحددان �ضوابط
التفوي�ض الت�رشيعي

ليلى مال اهلل
•عبدالعزيز مراد

ويبلغ ق���وام الدائ���رة  10695ناخبا
ح�س���ب �إح�ص���اءات انتخاب���ات برمل���ان
.2014
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات
الآتي���ة :توبل���ي ( )709وجدعلي ()721
وج���رداب ( )729والنا�صف���ة ()733
ومدينة عي�سى (.)816
وكان ترقي���م الدائ���رة الأول���ى
باملحافظة الو�سطى قبل �إلغاء الأخرية.

مقعد نائب توبلي وجدعلي وجرداب بالربملان
برملان

النائب الفائز

عدد �أ�صواته

2002

فريد غازي

1920

2006

جالل فريوز

7203

2010

�سلمان عبداهلل

6175

االنتخابات التكميلية 2011

�سمية اجلودر

1725

2014

�أ�سامة اخلاجة

2094

2018

؟

؟

�أك���د مر�شح الدائ���رة التا�سع���ة باملحافظة
ال�شمالية (مدينة حمد) ،النائب ال�سابق ،يو�سف
زين���ل رف�ضه االقرتاح النياب���ي لتعديل قانون
التقاعد النافذ حالي���ا ،ومعتربا الر�ؤية النيابية
ارتدادا للخل���ف وتراجعا كبريا ،وال يجوز �إم�ضاء
هذا التعديل غري التوافقي.
وذك���ر ل���ـ “الب�ل�اد” �أن زج دي���وان الرقابة
املالي���ة والإدارية بب�سط ر�أي���ه ب�ش�أن تو�صيات
وق���رارات �إدارة الهيئ���ة العام���ة للت�أم�ي�ن
االجتماع���ي لي�س له حمل من االعراب ،خ�صو�صا
�أن الدي���وان جه���ة تدقي���ق خارجي���ة ،ورقابتها
الحقة ،وال يجوز حتمي���ل الديوان �أعباء �إ�ضافية
خارجة عن االخت�صا�ص���ات الأ�صيلة التي ين�ص
عليها قانون �إن�شاء الديوان.
وانتق���د زينل توج���ه الفري���ق النيابي على
طاول���ة اجتماع���ات اللجن���ة امل�شرتك���ة؛ لتمرير
تفوي����ض ت�رشيع���ي به���ذه ال�ص���ورة مبو�ض���وع
ومرف���ق مه���م مي����س �رشيح���ة وا�سع���ة م���ن
املواطنني ،وعانى ه���درا ماليا وقرارات �إدارية
خاطئة بالأعوام املا�ضية.
وق���ال �إن الد�ست���ور والقان���ون يح���ددان
�ضوابط التفوي�ض الت�رشيعي ،وال ميكن القبول
ب�إجازت���ه من ب���اب هيئ���ة الت�أم�ي�ن االجتماعي؛

لي�س من املقبول
موافقة برملان على
تقييد �صالحياته

•يو�سف زينل

لأن القان���ون الناف���ذ حالي���ا يعط���ي جمل����س
الن���واب �صالحي���ة النظ���ر يف �أيّ انتقا����ص م���ن
املزاي���ا التقاعدية �أو زي���ادة ن�سبة اال�شرتاكات
التقاعدي���ة ،بينم���ا الر�ؤي���ة النيابي���ة تنتق����ص
ه���ذه ال�صالحية ،ولي�س م���ن املقبول �أن يوافق
برمل���ان عل���ى تقيي���د �صالحيات���ه �أو �سل���ب
اخت�صا����ص يبا�رشه ب�إرادت���ه خ�صو�صا مبو�ضوع
مهم و�شعبي.
واعت�ب�ر زين���ل الر�ؤي���ة النيابي���ة خمالف���ة
للد�ست���ور والقان���ون وال تن�سج���م م���ع مرئيات
الأغلبي���ة ال�ساحق���ة من �شع���ب البحري���ن التي
ع�ب�رت ع���ن موقفه���ا الراف�ض مل��ش�روع قانون

التقاع���د ال�ساب���ق ،وال���ذي ال يختل���ف القانون
النياب���ي البديل عن �سلفه ال���ذي �سقط �شعبيا
ونيابيا.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة التا�سع���ة باملحافظ���ة
ال�شمالية حاليا النائب عبداحلميد النجار.
وتبل���غ الكتلة الناخبة قراب���ة  12315ناخبا
وفق �إح�صاءات انتخابات برملان .2014
ومتثل الدائرة جممعات مدينة حمد الآتية:
مدينة حمد (.)1205-1207-1209-1210

دخول ال�رضيبة عبء كبري على املواطن ...مر�شح مدينة عي�سى كمال لـ “:”$

ت�رشيعـات م�ضـى عليـهـا الـدهـر رغـم التـطـورات والتـحـوالت
ليلى مال اهلل

ق���ال املرت�ش���ح نيابيا ع���ن الدائ���رة الأولى يف
املحافظ���ة اجلنوبية (مدينة عي�س���ى) جمال كمال لـ
“البالد” ع�ب�ر دخوله املعرتك النيابي �سي�سعى �إلى
�أن يتنا�س���ب الت�رشي���ع مع و�ضع املواط���ن ،م�ؤكدا �أن
هن���اك م���ن الت�رشيعات م���ا م�ضى عليه���ا الدهر رغم
التطورات والتحوالت يف الأو�ضاع املواطنني ،والتي
باتت ال تتنا�سب معها.

القيمة المضافة
و�أو�ض���ح كم���ال �أن دخ���ول ال�رضيب���ة امل�ضاف���ة
عل���ى املواطنني �ست�شكل عب�أ كب�ي�را على املواطن،
و�ستثق���ل كاهل���ه ،يف ح�ي�ن �أن الرواتب عل���ى حالها
واحلي���اة املعي�شية يف تزايد وغالء الأ�سعار ،وال يوجد
بدي���ل ميك���ن للمواط���ن �أن ينتع�ش فيه���ا �أو يرتاح
ماديا.

وا�ستكم���ل �أن الو�ض���ع احل���ايل يحت���اج خدمات
تقدم للمواطن ذات جودة على غرار الدول الأوروبية
الت���ي تفر����ض عل���ى مواطنيه���ا �رضيب���ة م�ضافة ،يف
الوقت الذي تقدم له خدمات ذات جودة عالية.
و�أ�ض���اف نح���ن م���ع اق�ت�راب تطبي���ق ال�رضيب���ة
امل�ضافة على املواط���ن مل ن�ستحدث خدمات تخفف
الع���بء عل���ى املواط���ن ،ومل نوجد له خدم���ات عالية
اجلودة ت�ستحق دفع هذه ال�رضيبة.
وتاب���ع �إذا و�صل���ت �إلى قبة الربمل���ان �س�أ�سعى
لتحقي���ق ر�ؤية تو�صيل املواط���ن �إلى قمة الربملان،
ولي����س �أ�صواتهم فقط ،ف�أهل مك���ة �أدرى ب�شعابها،
مو�ضح���ا �أن كل فئ���ة من املجتمع ت�ستطي���ع �إي�صال
ر�أيه���ا ومقرتحاتها ومعاناتها وم���ن خالل متحدثني
عنه���ا �أم���ام رئا�س���ة الربمل���ان؛ لو�ض���ع احلل���ول
مل�شكالتهم.
وق���ال لي����س م���ن ال�صع���ب �أن يتحق���ق ه���ذا
ع�ب�ر تعديل الت�رشي���ع والأنظم���ة الداخلي���ة للمجل�س

مقعد نائب مدينة عي�سى ومدينة زايد
برملان

النائب الفائز

عدد ا�صواته

2002

جهاد بو كمال

4230

2006

�إبراهيم احلادي

3241

2010

عدنان املالكي

2533

2014

خالد ال�شاعر

3281

2018

؟

؟

•جمال كمال

ال�ستح���داث وتطبي���ق ه���ذه الر�ؤي���ة ،وه���و يح���دث
فعلي���ا يف جمل����س الأمة يف الكوي���ت وجمل�س العموم
يف بريطاني���ا ،حيث يحق ملمثلني ع���ن كل قطاعات
املجتم���ع مبناق�ش���ة موا�ضي���ع تخ�صهم ب���كل تركيز
وعفوية.

عن الدائرة:
وميث���ل الدائ���رة الأول���ى باملحافظ���ة اجلنوبية
النائ���ب خال���د ال�شاع���ر .ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق
واملجمعات الآتية :مدينة زايد ( 718و ،)720مدينة

عي�س���ى (،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801
 808و .)810وتبل���غ الكتل���ة الناخب���ة قرابة 7988
وف���ق �إح�ص���اءات انتخاب���ات برمل���ان  .2014وكانت
حتت�سب الدائرة ب�أنها الثالث���ة باملحافظة الو�سطى
قبل �إلغائها.

ملـــف

local@albiladpress.com
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ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية

(الحلقة الخامسة)

الدكتوراه المهنية...
فقاعة “الدال” قبل األسماء
الدرا�سات العليا املهنية فقاعة جديدة� ،أثري ب�ش�أنها لغط كثري بالأ�سابيع املا�ضية ،خ�صو�صا من بعد ت�صاعد كرة جليد مو�ضوع
ال�شهادات املزيفة �أو ال�صادرة من جامعات وهمية.
تناق�ش “البالد” على مدار الأيام املقبلة مع جمموعة م�س�ؤولني من جهات ر�سمية متنوعة مو�ضوع ال�ساعة عن ال�شهادات
املهنية ،وهل تعرتف اجلهات الر�سمية بالدبلوم املهني �أو املاج�ستري املهني ،وهل تعامل “الدال” املهنية مثل الدكتوراه التقليدية
( ،)PHDوما �أثر هذه ال�شهادات لرتقية املوظف مبوقع عمله ،وغريها من ا�ستف�سارات ترتبط مب�سار املو�ضوع املثري للجدل.
وت�ضع ال�صحيفة �أمام القارئ ح�صيلة املواقف الر�سمية ،التي جاء بع�ضها وا�ضحا بنبذها ،و�آخر مرتددا ب�إجازتها ،ولكنه يقول
ذلك على ا�ستحياء.

إعداد :راشد الغائب

اجلامعة املزيفة ال ت�شرتط تقدمي �أطروحة وتقبل �أبحاث “كوبي بي�ست” ...املحا�رض اجلامعي الهدي لـ“:”$

ر�سوم ال�شهادات الوهمية تبد�أ من  1000وت�صل �إلى � 3آالف دينار
ال���������ش����ه����ادات امل���ه���ن���ي���ة جت����اري����ة م���ق���اب���ل دف������ع ر�����س����وم وغ���ي��ر م����ع��ت�رف ب��ه��ا
“اخلارجي���ة” ال تع���ادل ال�شه���ادات العلمي���ة لكنه���ا ت�ص���ادق عل���ى الوثائ���ق فق���ط
 فارق كب��ي�ر خا�صة من اجلامعات العريقةالتي ت�صل ر�سوم �شه����ادة الدكتوراه فيها �إلى
ما ب��ي�ن � 20إلى � 50ألف دين����ار وت�شرتط البقاء
�سن����وات معينة يف التح�ض��ي�ر للر�سالة وكتابتها
وت�ض����ع خطة متكامل����ة تبد�أ م����ن الت�سجيل حتى
املناق�ش����ة ،وت�شم����ل جل�س����ات بح����ث ونقا�����ش
وحوارات.
�أما ال�شهادات الوهمية ،فالر�سوم ميكن �أن
تكون �ألف �إلى � 3آالف دينار.

�أو�ض����ح املحا���ض�ر اجلامعي جعف����ر الهدي لـ
“البالد” �إن ر�سوم �شهادة الدكتوراه باجلامعات
العريقة ترتاوح ما ب��ي�ن � 20إلى � 50ألف دينار،
وت�ش��ت�رط البق����اء �سن����وات معين����ة يف التح�ضري
للر�سالة وكتابتها وت�ضع خطة متكاملة تبد�أ من
الت�سجي����ل حتى املناق�شة ،وت�شمل جل�سات بحث
ونقا�ش وحوارات.
وقال بحوار مع ال�صحيفة :ر�سوم ال�شهادات
الوهمية ترتاوح ما بني �ألف �إلى � 3آالف دينار.
ولفت �إل����ى �أن اجلامع����ة الوهمية ال ت�شرتط
تق����دمي �أطروحة وحتى لو ق����دم طالب ال�شهادة
بحث����ا من�سوخا �أو جممع����ا ،فهو ال يع����د �أطروحة.
وفيما ي�أتي ن�ص احلوار مع الهدي:

اللقـب الوهمـي
هل ترى استحقاق من ينال شهادة
مهني��ة (دبل��وم أو ماجس��تير أو
دكتوراه) للترقي��ة بوظيفته أم إن
هذه الشهادة ال يعتد بها بأنظمة
الموارد البشرية؟

دفـع رسـوم
م��ا قص��ة الش��هادات المهني��ة
وثق��ل خريج الدبل��وم المهني أو
الماجس��تير المهني أو الدكتوراه
المهنية؟

 ال�شه����ادات املهنية ما ه����ي �إال �شهاداتجتاري����ة مقابل دفع ر�س����وم ،وهي �شهادات غري
مع��ت�رف بها يف �أغل����ب دول الع����امل واجلامعات،
ولك����ن �إذا بحثن����ا يف �أ�ص����ل الت�سمي����ة ،فه����ي
�شه����ادات �صممته����ا جامع����ات عريق����ة لتمن����ح
للذين يحققون ابتكارات غري م�سبوقة يف جمال
عمله����م مث����ل املهند�س��ي�ن والإداري��ي�ن الذين
يحققون �إجن����ازات ي�شهد لها حتى الأكادمييون
املتخ�ص�صون رغ����م �أن هذا املهند�س مل يرتبط
بالدرا�س����ة الأكادميية ،وهذا يحدث مع �أ�شخا�ص
ا�ستثنائي��ي�ن ال ي�ستكملون ال�شه����ادات العليا،
لكنه����م وبرتاك����م اخل��ب�رة يحقق����ون منج����زات
م�شهود لها.
ا�ستغل����ت اجلامع����ات الوهمي����ة وبع�����ض
املعاهد واجلامعات التجارية كمدخل ملنح مثل
ه����ذه ال�شهادات ل����كل من يرغ����ب مقابل ر�سوم
معينة ،ومع دخول اجلامعات التجارية والوهمية
عل����ى خط هذا النوع من ال�شه����ادات �أ�صبحت بال
قيمة ،فهي متنح دون معايري وال �ضوابط ودون
درا�س����ة �أكادميية ،ومثل ه����ذه ال�شهادات يجب
�أن تكون مماثل����ة ل�شهادات الور�����ش والدورات
تدريبية الب�سيطة ،حيث �إن هناك دورات وور�شا
احرتافية تخ�ضع للمعايري وال�ضوابط .هذا النوع
م����ن ال�شهادات ظهر ب�سب����ب ت�ساهل الكثري من
الدول يف ت�أ�سي�س اجلامعات ،فهناك دول تعترب
فتح اجلامعة ك�أي �سجل جتاري ،ويبقى االعرتاف
بال�شهادة ومعادلتها مرهون باملعايري ،وميكن
على ه����ذا الأ�سا�س فت����ح موقع عل����ى الإنرتنت،
ومن����ح �أوراق مب�سم����ى �شهادات مقاب����ل ر�سوم،
لكنها يف احلقيقة �أوراق عادية.

ال يقبــل
م��ن خ�لال وج��ودك ب��كادر هيئة
التدري��س بجامع��ة خاص��ة ،ه��ل
تق��دِّم مؤسس��ات التعليم العالي
البحريني��ة ش��هادات مهنية؟ وما
هي؟

 ال تق����دم اجلامع����ات اخلا�ص����ة يف البحرينبح�س����ب معرفتي �أي �شه����ادة مهني����ة ،وبح�سب
خربت����ي ،ف�إن التعليم الع����ايل ال يقبل هذا النوع

•جعفر الهدي

ال�شه���ادات املهنية �صممته���ا جامعات عريق���ة للمهند�س املبتكر
�����ش����ه����ادات اجل����ام����ع����ات ال���وه���م���ي���ة �أ����ص���ب���ح���ت ب��ل��ا ق��ي��م��ة
ت�������س���اه���ل ك���ث�ي�ر م�����ن ال���������دول يف ت����أ����س���ي�������س اجل���ام���ع���ات
دول ت���ع���ت�ب�ر ف����ت����ح اجل�����ام�����ع�����ة ك����������أي ����س���ج���ل جت������اري
ال ت��ق��دم اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ب��ح��ري��ن �أي ���ش��ه��ادة مهنية
م����ن ال�شهادات وال حتى ال�شه����ادات املعادلة �أو
ال�شه����ادات التي متنح ع��ب�ر الدرا�سة باملرا�سلة
.On Line

الدكتـور والربـح
كي��ف يمكن التفري��ق بين الحاصل
عل��ى الش��هادة األكاديمي��ة
والش��هادة المهني��ة خصوصا من
يضع لقب “الدكتور” قبل اسمه؟

 التفري����ق م����ن خ��ل�ال اجلامع����ة �أوال،فاجلامعات احلقيقية لها مق����رات وتتبع �أعراف
�أكادميي����ة ومعاي��ي�ر دولي����ة للدرا�س����ة والبحث
وكتابة الأطروحة �سواء للماج�ستري �أو الدكتوراة.
وميكن تتبع اجلامعات ومعرفة ما �إذا كانت
جامعة حقيقي����ة تراكم املعرفة والعلم �أم جامعة
تبح����ث ع����ن الرب����ح ومتن����ح �أوراقا كت����ب عليها
�شه����ادات ،وثانيا من خالل الر�سالة التي قدمها

الباح����ث يف املاج�ستري �أو الدكت����وراه ،فاجلامعة
الوهمية ال ت�شرتط تقدمي �أطروحة وحتى لو قدم
طالب ال�شهادة بحث����ا من�سوخا �أو جممعا ،فهو ال
يعد �أطروحة.

الشهـادات نوعـان
ه��ل يمك��ن لم��ن يحص��ل عل��ى
الدكتوراة الفخري��ة أو الدكتوراة
المهنية أن يضع قبل اس��مه لقب
“الدكتور”؟

 بر�أيي من غ��ي�ر املنا�سب ملن ح�صل علىه����ذا النوع من ال�شه����ادات �أن ي�ض����ع �أمام ا�سمه
لقب علمي رفيع يعن����ي �أنه و�صل ملرحلة “عامل
“ يف جمال تخ�ص�صه.
الدكت����ور تعني ب�أن هذا اال�س����م در�س حتى
و�ص����ل ملرحل����ة علمي����ة متقدم����ة ،ومتك����ن م����ن
تقدمي الأبحاث وتطوير العلم واالبتكار وتقدمي

املحا���ض�رات ،ونقل املعرفة يف جمال اخت�صا�صه
العلم����ي ،وه����ذا ينطب����ق عل����ى من ح�ص����ل على
�شهادة مهنية حقيقية.
لك����ن هن����ا الب����د �أن ن�ش��ي�ر �إل����ى نوعني من
ال�شه����ادات الت����ي ال تعادله����ا وزارة الرتبي����ة
والتعلي����م الأول �شه����ادات مهني����ة ،وه����ي كم����ا
�أ�رشن����ا وثاني����ا �شه����ادات علمية ،لكنه����ا �صادرة
من جامع����ات ال تعرتف بها ال����وزارة ،و�أعتقد �أن
ه�ؤالء يحق له����م و�ضع اللقب؛ لأنه����م ا�ستوفوا
جميع ال�رشوط ،وامل�شكلة لديهم هو عدم اعرتاف
الوزارة ب�شهادتهم.

 50ألــف
ما الف��رق بين كلفة الحصول على
ش��هادة الدكت��وراه التقليدي��ة
( )PHDوبي��ن الدكت��وراه الفخرية
أو المهنية ()DBA؟

يجوز ملن در�س الدكتوراه من جامعة غري معرتف بها و�ضع “الدال”
� 50أل�����ف دي���ن���ار ك��ل��ف��ة ال���دك���ت���وراه ب��اجل��ام��ع��ات ال��ع��ري��ق��ة
“الرتبي���ة” �صارم���ة يف تطبي���ق معاي�ي�ر معادل���ة ال�شه���ادات
على ال���وزارة �أن تكون �شفاف���ة يف بيان �سجل ت�صدي���ق ال�شهادات

 ال ي�ستح����ق ذلك ،وهذا ما هو معمول به يفالبحرين ،ويعد م����ن يعمل مبثل هذه ال�شهادات
خا�ص����ة يف جم����االت دقيق����ة كالط����ب والق�ضاء
واملحام����اة ،ولك����ن علين����ا �أن نلتف����ت لنقط����ة
�أن هن����اك م����ن يعم����ل يف جم����ال مع��ي�ن ب�شهادة
�أكادميية معرتف بها وح�صل على هذا النوع من
ال�شه����ادات ،لكنه مل يقدمه����ا لإدارته ومل يرتق
مبوجبه����ا� ،أي �أن����ه مل يعني ومل ي��ت�رق مبوجبها،
فينح�رص الأمر يف ا�ستخدامه اللقب الوهمي.

وزارة صارمـة
هل تتوق��ع أن اللجن��ة الحكومية
المختصة بمعادل��ة المؤهالت قد
عادلت ش��هادات مهني��ة بالفترة
السابقة؟

 ال �أتوقع ذلك ،فالوزارة �صارمة يف تطبيقمعاي��ي�ر معادل����ة ال�شهادات بح�س����ب جتربتي يف
معادلة �شهادة املاج�ستري.
وعل����ى ال����وزارة �أن تكون �شفاف����ة يف بيان
�سجله����ا يف الت�صدي����ق عل����ى ال�شه����ادات �سواء
م����ن الوهمية �أو ال�صادرة م����ن اجلامعات التي ال
تعرتف بها الوزارة.

التصديـق والمعـادلـة
تتحدث بعض الجامعات والحاصلين
عل��ى الش��هادات الوهمي��ة ع��ن
التصدي��ق عليه��ا م��ن وزارات مثل
وزارة الخارجية ،فما حقيقة ذلك؟

 ت�ستغ����ل ه����ذه املواق����ع ثغ����رة ال يعرفهاالكث��ي�رون ،وه����ي الف����رق ب��ي�ن الت�صدي����ق
واملعادل����ة ،فالت�صديق ال يعني �سوى �أن اجلهة
الر�سمية ت�ؤكد �أن اجلهة املانحة لل�شهادة طلبت
ختم الورقة على م�س�ؤوليته����ا كمانحة لل�شهادة
وال تعني الت�صديق �أو املعادلة.
وزارة اخلارجي����ة يف �أي بل����د ال تع����ادل
ال�شهادات العلمية ،لكنها ت�صادق على الوثائق
فق����ط �أي �أن اجلامع����ة �أعط����ت الطال����ب ه����ذه
ال�شهادة ،لكن ذلك ال يعني االعرتاف بال�شهادة،
وذلك ي�شبه الكث��ي�ر من املعامالت الإدارية مثل
�أن يت����م توثيق �أي عقد بني �شخ�صني �أو جهتني
على م�س�ؤوليتهما ،ولكن ذلك ال يعني االعرتاف
مبا ورد يف العقد.
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سيد ضياء الموسوي
s.dheyaalmosawi
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إلى كل مرشح يمشي على حد سكين
ال �أحب متثيل دور املالك ،وبني يدي كتاب الأمري مليكافيلي ،وال معجبا بنظرية
املدين���ة الفا�ضلة؛ لإمياين �أن كل عل���م ينتج مبدعني �إال علم ال�سيا�سة ينتج وحو�شا
كم���ا يقول الكندي �أجيد فن تك�سري الأ�صنام الب�رشية ،وت�ستهويني احت�ساء قهوة مع
الواقعي���ة كل �صباح� .أمتع���ن يف امل�سل�سالت الواقعية والكت���ب العملية؛ كي �أعرف
كيف تقاد الأم���ور يف ال�سيا�سة العاملية ،لذلك مكثت يف م�شاهدة م�سل�سل ناركو�س
�أو�سكب���ار ،وهذه الأيام �أنهيت اجلزء الثالث من م�سل�سل “اجلابو” املك�سيكي ،وقبل
عام م�سل�سل التاج عن حياة ملكة بريطانيا هذا عدا عن التمعن يف نظرية ابن خلدون
يف مقدمت���ه عن �سو�سيولوجيا ال�شعوب ،وعلي ال���وردي ،يف مهازل العراق والطبيعة
الب�رشية ،وغو�ستوف لوبون يف نظريات ال�سيا�سة ،و�أخريا ولي�س �آخرا نظريات املفكر
الرو�سي العمالق فادمي زيالند يف مفاهيم الطاقة.
كله���م يركزون على الواقعية املقاتلة .م���ا �أريد قوله �إن كل هذه الأمور تخفف
عني كول�سرتول الرومان�سية ال�سيا�سية.
ل�س���ت حاملا �أو مثاليا عندم���ا �أدعو للم�شاركة ،بل �أعي�ش قم���ة الواقعية ،و�أقول
ذل���ك ملن يظن �أنن���ي �شخ�ص �أعي�ش �أحالما وردية عندما �أدع���و للم�شاركة .انتخابات
 2018انتخاب���ات مف�صلية ،و�ستنفتح من خاللها �آفاق �إم���ا تنزل غربان �أو نوار�س.
�أ�ض���ع باقات ورد على عتبة بي���ت كل مر�شح ،يجمع بذور تفا�ؤل لزراعة �أحالم جديدة
يف حديق���ة مت �إهماله���ا ،لكل مر�شح يطمح يف ر�سمة ابت�سام���ة على �شفتي كل جرح،
ل���كل من ميتلك �شجاع���ة الأقدام رغم وح�ش���ة الطريق ،وا�ستباح���ة ال�سمعة ،و�إطالق
ر�صا�ص الت�شهري على اال�سم .
�أقدر لكل مر�شح ي�شاطر الأ�سد يف اجلر�أة والتجول يف غابة الفكر املحرتق �سلبية.
�أق���ول لهوالء خ�صو�صا يف القرى ،ال تكونوا يف رد الفعل ،بل يف موقع الفعل ،اذهبوا
واطرق���وا باب كل متوتر من امل�شاركة ،وناق�شوه بح�ضارة وهدوء وحمبة �ستك�سبون
الكث�ي�ر ،واعدوهم ب�صدق �إن تر�شحكم لأجل الرتافع عن �أحزانهم املعي�شية ،عن كل
�أحالمهم املهربة �إلى �شواطئ ال�ضياع ،عن �أمانيهم املحت�رضة ،وامل�سجاة يف توابيت
الإحباط اليومي.
واعدوه���م ب�أنك���م �ستنت�رصون البت�سام���ة �رسقت من على �شفت���ي خريج عاطل،
�ضاعت بني خمملية ت�رصيحات وزارة العمل ،لكل �آمل كاد يفقد من �صندوق متقاعد
م���ا زال �سارحا بقهوته املرة على مقاهي الن�سيان ،ل���كل خريج حزم �أمتعته ،ودموع
�أم���ه حقائب �سفر وغادر ب�ي�ن املحيطات والبحار لي�صنع �أم���ل على ر�صيف غربة يف
م���دن اهلل البعيدة .لكل املتكد�سني يف الغربة من حمل���ة ال�شهادات يطرقون �أبواب
ال���وزارات وال�رشكات يف �أوروبا بحثا عن وظيفة بع���د �أن ملوا وعود مراكز التوظيف،
ونرج�سية ديوان اخلدمة املدنية ،و�أجنبة البنوك.
وقع���وا عل���ى �أوراق ،و�أنت���م تر�شح���ون �أنف�سك���م� ،إنك���م ل���ن تتخل���وا عنهم يف
املنعطف���ات ،وعن���د مراقبة التاريخ ،و�إنكم ل���ن جتاملوا وزي���را وال وكيال وال مديرا،
و�إنك���م �سترتافع���ون عن البحرين���ي من الرفاع �إل���ى �سرتة �إلى املح���رق �إلى املنامة
�إل���ى البديع وكل منطقة بحرينية ،و�إنكم ل���ن جتل�سوا مع ذئب الطائفية على مائدة،
و�إنكم �ستقفون مع الإن�سان ،ولن تتورطوا ببيان طائفي ،وال نب�شا يف قمامة التاريخ
و�ستحرتم���ون �أهل البيت(ع) وال�صحابة (ر����ض) وكل املقد�سات ،ولن تدافعوا عن
تاجر فا�سد ،وال قانون ي�رض مبواطن فقري.
�أن تكون���وا م���ع البحري���ن يف ق�ضاياها ال�سيادي���ة ،ومع الوح���دة الوطنية ،و�إنكم
�ستبق���ون خمل�صني للوطن وجلالل���ة امللك و�سمو رئي�س ال���وزراء و�سمو ويل العهد
ولل�شع���ب البحريني .كونوا �شجعانا يف االقتحام ،ال تلتفتوا لكل خناجر “اليوتيوب”،
وكل �سك�ي�ن تتوح���م على حلمكم ،فك���روا يف كل املر�شحني ال�سابق�ي�ن الذين مروا
بذات الهجمات ،لكنهم جنحوا وو�صلوا� ،سيبقى منهم من خدم النا�س� ،أما من تخلى
عنهم ،ف�سيك���ون عامال يف قالع التاريخ ،يزيل �أتربة اخليبة ،وغبار املواقف البائ�سة.
�س�ي�روا على درب اهلل وال ين�سحب �أحدا ،فغدا من انتقدك ب�رشا�سة �سي�أتي �إليك؛ كي
ترتافع عن ق�ضية من ق�ضاياه ،فكن �أنت الأب والأخ وال�صديق والكبري الذي يع�ض
على اجلرح ليقدم وردا حتى ل�شامتيه ،فالكبار عيونهم على مقعد بني النجوم.

وكيل “الزراعة” :تطوير القطاع بال�رشاكة مع “اخلا�ص”

املنام���ة – وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين :ا�ستقبل
وكي���ل الزراعة وال�ث�روة البحرية بوزارة
الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين ال�شي���خ حمم���د بن �أحم���د �آل
خليفة يف مكتب���ه ،رئي�س �رشكة البحرين
للموا�شي �إبراهيم زينل ،ونائب الرئي�س
يو�سف �صالح ال�صالح.
وتق���دم رئي����س �رشك���ة البحري���ن
للموا�شي بخال�ص التهاين والتربيكات
بالثقة امللكية ال�سامية بتعيني ال�شيخ
حمم���د بن �أحمد �آل خليفة وكيالً للزراعة
وال�ث�روة البحري���ة ،كم���ا رح���ب الوكيل
برئي�س ال�رشكة ونائب���ه ،م�شيدا ال�رشاكة
املتمي���زة بني القط���اع اخلا�ص ووكالة
الزراعة والرثوة البحرية.
و�أكد ال�شيخ حممد بن �أحمد �أن وزير

الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين ع�ص���ام خل���ف ي���ويل وكال���ة
الزراع���ة �أهمية بالغة ملا ي�شكله القطاع
من حمور �أ�سا�سي يف التنمية امل�ستدامة
والأمن الغذائي.
ونوه �إل���ى �أن الوكالة لن ت�ألو جهدا
يف تطوي���ر القط���اع باخلط���ط التنموية
وال�رشاك���ة م���ع القط���اع اخلا����ص ال���ذي
ي�ص���ب يف خدم���ة امل�صلح���ة العام���ة
للمملكة ،وتقدمي خمتلف �أ�شكال الدعم
للقطاع.
من جانبه ،عرب رئي�س �رشكة البحرين
للموا�ش���ي �إبراهي���م زينل ع���ن تفا�ؤله
بالتع���اون امل�شرتك مع وكال���ة الزراعة
وال�ث�روة البحري���ة وال���ذي م���ن �ش�أن���ه
االرتقاء بالعمل لتقدمي خدمات �أف�ضل
للمواطنني واملقيمني.

local@albiladpress.com

نا�رص بن حمد للبحار جعفر:

�شمائل �أهل البحرين جت�سدت فيك و�أنت الرجولة والبطولة

تغطي���ة  -املكت���ب الإعالم���ي�“ :شمائ���ل �أه���ل
البحري���ن جت�س���دت ب���ك مبعناه���ا احلقيق���ي� ،أن���ت
ال�شهامة والرجول���ة والإقدام وال�شجاع���ة والت�ضحية
�أن���ت من ب���ذل الغ���ايل والنفي�س و�أقدم���ت بخطوات
الأبط���ال ،ومل تخ����ش امل���وت حت���ى �أنق���ذت بنف�سك
�أرواحا كانت ت�ستغيث وتطلب النجدة منك ،فمنحتها
احلي���اة و�أع���دت لها الأم���ل بعد �أن كان���ت قريبة من
املوت املحتم”.به���ذه الكلمات ا�ستقبل ممثل جاللة
املل���ك للأعمال اخلريي���ة و�ش����ؤون ال�شب���اب رئي�س
املجل����س الأعلى لل�شب���اب والريا�ض���ة رئي�س اللجنة
الأوملبي���ة البحريني���ة �سمو ال�شيخ نا�رص ب���ن حمد �آل
خليفة ال�ش���اب البحريني البحار جعف���ر �أحمد يو�سف
حمم���د من قري���ة دم�ست���ان ،والذي متكن م���ن �إنقاذ
العائل���ة البحرينية من عر�ض البحر بعد �أن كانوا على
و�شك الغرق .وقال �سموه ،خماطبا ال�شاب جعفر “�إن
لك بكل الفخر واالعتزاز حتيات وتقدير عاهل البالد
على ما قدمت���ه من عمل �إن�ساين كبري وت�ضحية بارزة
يف �سبيل �إنق���اذ العائلة البحريني���ة التي كانت على
و�شك الغرق ،لقد ج�سدت ب���كل ما حتمله الكلمة من
معنى حقيقي �شمائل �أهل البحرين الكرام يف الإقدام
وال�شجاعة ،و�ضحيت بنف�سك يف �سبيل �إنقاذهم”.
وتاب���ع �سموه حديثه “�أنت بالفعل فخر للبحرين
و�أهله���ا مبوقف���ك امل��ش�رف ،وللرج���ال ق�ص����ص،
و�ستبق���ى ق�صت���ك ت���روى للجمي���ع كي���ف �أنق���ذت

•�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد بن حمد م�ستقبال البحار جعفر �أحمد

ب�شجاعت���ك عائلة ب�أكمله���ا ،وكان �إميانك باهلل �أقوى
ب����أن اختارك لإنق���اذ هذه العائل���ة ،و�سطرت لوحدك
لوح���ة فني���ة كان �أ�سا�سه���ا اجل���ر�أة وال�شجاع���ة حتى
�أدخل���ت على �أهل البحرين جميعه���م ال�رسور ،ومنحت
للعائل���ة الأمل باحلياة من جدي���د وبعثت فيهم روح
البقاء مرة �أخرى” .و�أ�ش���ار �سموه “لقد كنت يف ذلك
املوقف رجل بقام���ة وطن ،ومل تخ�ش جميع العواقب
ومل ت�ضع���ف ومل ته���ن يف قيامك بواجب���ك الإن�ساين
والوطني ونحن نقدم ل���ك كل التقدير على ما قمت
به من عمل بطويل �شج���اع �سيبقى خالدا يف ذكريات

الوطن”.
وم���ن جانب���ه� ،أع���رب البح���ار جعف���ر ع���ن �شكره
وتقدي���ره �إل���ى �صاحب اجلاللة املل���ك وكلماته التي
تبعث على ب���ذل الغايل والنفي�س يف �سبيل اململكة،
مثمن���ا يف ذات الوقت مبادرة �سم���و ال�شيخ نا�رص بن
حم���د �آل خليف���ة با�ستقبال���ه ،م�شريا �إل���ى �أن كلمات
�سم���وه كانت م�ؤث���رة جدا ،ومتن���ح �شب���اب البحرين
الق���وة م���ن �أج���ل البحرين ،م�ؤك���دا �أن ما ق���ام به هو
مبثابة ت�أكيد ملا يتمتع به �شعب البحرين و�أهلها من
�شمائل اخلري و�رسعة �إغاثة امل�ستجري.

برعاية نا�رص بن حمد

ختام فعاليات ندوة �إ�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب

املنام���ة  -بنا :اختتمت يف قوة دفاع البحرين
�أم����س فعالي���ات ن���دوة �إ�سرتاتيجي���ات مكافح���ة
الإرهاب ،والت���ي �أقيمت حتت رعاية قائد احلر�س
امللك���ي �سمو العميد الرك���ن ال�شيخ نا�رص بن حمد
�آل خليف���ة ،بح�ض���ور قائ���د قوة احلر����س امللكي
اخلا�ص���ة �سمو الرائد الرك���ن ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة ،والتي نظمها احلر�س امللكي بالتعاون
مع املعهد الأوروبي للدرا�سات الأمنية.
و�أقيمت الندوة تنفيذا للتوجيهات احلثيثة
م����ن جان����ب امل�س�ؤول��ي�ن بالقيادة العام����ة لقوة
دفاع البحرين وعلى ر�أ�سه����م القائد العام لقوة
دف����اع البحري����ن امل�شري الرك����ن ال�شي����خ خليفة
ب����ن �أحم����د �آل خليفة ،حي����ث ا�ش��ت�رك فيها عدد
م����ن �ضباط قوة دفاع البحري����ن ووزارة الداخلية
واحلر�س الوطني.
ويف خت���ام احلف���ل ،ق���ام �سم���و قائ���د ق���وة
احلر����س امللكي اخلا�صة بتوزي���ع ال�شهادات على
امل�شارك�ي�ن يف هذه الن���دوة ،منوه���ا �سموه بدور
القائم�ي�ن على الندوة وامل�شاركني يف �إجناح هذه
الفعالي���ة املهم���ة ،متمنيا التوفي���ق واال�ستفادة
للم�شارك�ي�ن ،وت�أتي الندوة الت���ي ا�ستمرت لأيام

•�سمو ال�شيخ خالد بن حمد يح�رض ختام فعاليات ندوة �إ�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب

�ضم���ن �سل�سل���ة الندوات التي متي���زت قوة دفاع
البحرين بعقدها يف ال�سن���وات املا�ضية .واحتوت
الن���دوة عل���ى العديد م���ن املح���اور واملحا�رضات
القيم���ة ،وور�ش العمل واحللق���ات النقا�شية التي
ات�سمت بحيوية الط���رح والإثراء والأهمية؛ لتعزيز

الق���درات عرب ط���رق و�أ�ساليب التعام���ل احلديثة
ملكافح���ة الإره���اب ،ولت�ضاف���ر اجله���ود وزيادة
التن�سي���ق والتع���اون بني كل اجله���ات امل�شاركة
يف الن���دوة؛ ملواجهة خطر التهدي���دات الإرهابية،
والتي ت�شكل تهديدا للأمن الوطني لأي دولة.

يف ن�سختها اخلام�سة

 120دولة ت�شارك يف جائزة نا�رص بن حمد العاملية لل�شباب

املنامة � -ش�ؤون ال�شب���اب والريا�ضة� :أكد
وزير �ش�ؤون ال�شب���اب والريا�ضة ه�شام اجلودر
�أن جائ���زة نا�رص بن حم���د للإبداع ال�شبابي باتت
ت�أخذ �صدى �إيجابي���ا وا�سعا يف �أو�ساط ال�شباب
البحرين���ي والعامل���ي وذل���ك بف�ض���ل الأفكار
اخلالق���ة واملتميزة التي يقدمه���ا ممثل جاللة
امللك للأعمال اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س
املجل����س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ض���ة رئي�س
اللجن���ة الأوملبية البحرينية �سم���و ال�شيخ نا�رص
بن حمد �آل خليفة وتوجيهات �سموه امل�ستمرة
ب��ض�رورة توف�ي�ر البيئ���ة املنا�سب���ة لل�شب���اب
للم�شاركة يف اجلائزة.
و�أ�ش���ار اجل���ودر �إلى �أن �سم���و ال�شيخ نا�رص
ب���ن حمد وجه وزارة �ش����ؤون ال�شباب والريا�ضة
بزيادة حج���م الأعم���ال ال�شبابي���ة امل�شاركة يف
اجلائ���زة وذلك �إميانا من �سموه ب�أهمية تو�سيع
قاع���دة امل�ستفيدي���ن م���ن اجلائ���زة ،وحتقيق
�أكرب ق���در من التناف�س ب�ي�ن ال�شباب العاملي
الأمر الذي يعود بال�شكل الإيجابي على م�سرية
احلركة ال�شبابية العاملية.
وقال “منذ �أن �أطلقت وزارة �ش�ؤون ال�شباب
والريا�ضة جائزة نا�رص بن حمد العاملية للإبداع
ال�شبابي يف ن�سختها اخلام�سة وفتح املجال �أمام
ال�شب���اب البحريني والعامل���ي للم�شاركة فيها
حتى انهالت امل�ش���اركات ب�صورة كبرية؛ الأمر
ال���ذي ي�ؤك���د �أن ال�شباب العامل���ي كان ينتظر
�إط�ل�اق اجلائزة؛ كونه���ا متثل جانب���ا مهما من
اجلوائز العاملي���ة التي تقدم لل�شباب وت�ساهم
يف �إب���راز قدراته���م و�أفكارهم جت���اه املجاالت
التي حتتويها اجلائزة العاملية”.

•ه�شام اجلودر

وتاب���ع الوزي���ر “لق���د حقق���ت اجلائ���زة يف
ن�سخته���ا اخلام�س���ة زي���ادة وا�ضح���ة يف ع���دد
امل�ش���اركات م���ن خمتل���ف ال�شب���اب العاملي،
حي���ث �سجلت اللجنة املنظم���ة للجائزة يف هذه
الن�سخ���ة تقدمي  7012م�رشوعا �شبابيا يف جمال
الإب���داع العلم���ي والر�س���م والت�شكي���ل وجمال
�إنتاج الأف�ل�ام والت�صوي���ر الفوتوغرايف وجمال
الت�صمي���م اجلرافيكي والت�صمي���م املعماري،
فيم���ا �سجلت الن�سخة املا�ضي���ة تقدمي 5773
م�شاركة”.
وب�ي�ن “�أن جائ���زة نا�رص بن حم���د العاملية
للإبداع ال�شبابي �أ�ضحت اجلائزة ال�شبابية ذات
االنت�ش���ار الأو�سع على امل�ست���وى العاملي بعد
�أن �أظه���رت الإح�ص���اءات ارتفاعا كبريا يف عدد
ال�شب���اب امل�شاركني م���ن خمتلف الدول ،حيث

بلغ عدد الدول امل�شاركة  120دولة يف الن�سخة
اخلام�سة من خمتلف قارات العامل ،بينما كانت
ع���دد الدول امل�شاركة يف الع���ام املا�ضي 112
دولة”.
وق���ال “بد�أت جائزة نا�رص ب���ن حمد للإبداع
ال�شباب���ي يف ن�سختها الأول���ى مب�شاركة  6دول
فقط وتط���ورات ب�صورة مت�سارعة وت�صاعدية؛
نظ���را لأهميته���ا وقيمه���ا ور�سالته���ا و�إميان
ال�شب���اب البحريني والعامل���ي باجلائزة لتحظى
مب�شارك���ة  120دول���ة يف الن�سخ���ة اخلام�س���ة،
ولتك���ون بذلك اجلائ���زة ال�شبابي���ة الأكرب على
امل�ستوى الدويل”.
و�أ�شار �إل���ى تدخل امل�شاري���ع التي قدمها
ال�شب���اب العاملي يف مرحل���ة التقييم من جانب
جلنة التحكيم الت���ي مت اختيارها بعناية فائقة
لتقييم امل�شاريع ب�صورة متميزة ،والت�أكد من
مطابقته���ا املعاي�ي�ر الت���ي مت حتديدها ،ومن
�أب���رز املعاي�ي�ر التي مت �إدراجه���ا يف هذا العام
ت�ضم�ي�ن امل�شاري���ع ال�شبابي���ة جوان���ب تخ�ص
حتقي���ق �أهداف التنمية امل�ستدامة لتكون تلك
الأعم���ال فاعلة وتخ���دم م�ستقب���ل دول العامل،
ومن ثم ا�ستخال�ص النتائج.
و�أ�ض���اف الوزي���ر “�أن جائ���زة نا�رص بن حمد
للإبداع ال�شبابي تعت�ب�ر نقلة نوعية يف العديد
م���ن املج���االت احليوية الب���ارزة الت���ي تهدف
�إلى الق�ضاء على معوق���ات الإبداع التي تواجه
ال�شب���اب العامل���ي ،و�إيج���اد احلل���ول القابل���ة
للتطبي���ق ملختل���ف ق�ضاي���ا ال�شب���اب وتهيئة
الأج���واء املثالي���ة لالنخ���راط يف عجل���ة تنمي���ة
التنمية امل�ستدامة.

بالدنا

local@albiladpress.com

تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ خليفة بن علي� ...رشطة اجلنوبية:

�إجراءات لت�أمني �سالمة الطلبة وان�سياب املرور قرب املدار�س

املنامة  -وزارة الداخلي����ة :بنا ًء على توجيهات
�سم����و حماف����ظ اجلنوبي����ة ال�شيخ خليفة ب����ن علي �آل
خلفي����ة لال�ستعداد للع����ام الدرا�سي اجلدي����د� ،أعلن
مدير عام مديرية �رشط����ة املحافظة اجلنوبية العميد
حم����د بن حويل املري �أن املديرية اتخذت الإجراءات
كاف����ة لت�أم��ي�ن �سالم����ة الطلب����ة وان�سي����اب احلرك����ة
املروري����ة يف حمي����ط املدار�����س ،منوه����ا �إل����ى و�ضع

خطة لتغطي����ة مدار�س املحافظة ب�أفراد �رشطة خدمة
املجتمع.
و�أو�ض����ح �أن دوري����ات �رشط����ة خدم����ة املجتمع،
�ستق����وم مبهامه����ا بالتن�سيق والتعاون م����ع �إدارات
املدار�����س ،وق�سم الأم����ن وال�سالمة ب����وزارة الرتبية
والتعلي����م �أثناء ح�ضور وان���ص�راف الطالب ،الفتا �إلى
منح �أف����راد �رشط����ة خدمة املجتم����ع �صالحي����ة �إعطاء

خمالفات تعطي����ل حركة ال�سري واالجت����اه املعاك�س
والوقوف اخلاطئ ورفعها �إلى الإدارة العامة للمرور.
و�أ�ش����ار مدي����ر ع����ام مديري����ة �رشط����ة املحافظة
اجلنوبية �إل����ى تكثيف الدوريات املتحركة يف حميط
املدار�س اخلا�صة واحلكومية يف �أول �أ�سبوع درا�سي
ملالحظة الأو�ضاع الأمنية والتعامل مع �أي م�ستجدات
فور وقوعها.

عقد حوارا تفاعليا مع �أع�ضاء بارزين يف االحتاد والربملان الأوروبي

“الأعلى للمر�أة” يروج جلائزة الأمرية �سبيكة العاملية

الرف����اع  -املجل�س الأعل����ى للمر�أة :عق����دت الأمني
العام للمجل�س الأعلى للمر�أة هالة الأن�صاري جل�سة حوار
تفاعلية مع �أع�ضاء بارزين يف االحتاد والربملان الأوروبي
وع����دد م����ن ال�سف����راء ور�ؤ�س����اء البعث����ات الدبلوما�سي����ة
وممثلي منظمات متخ�ص�صة يف جمال امل�ساواة والتوازن
ب��ي�ن اجلن�سني حتت عن����وان “امل����ر�أة البحرينية و�أهداف
التنمي����ة امل�ستدام����ة  ،”2030يف بروك�س����ل ،وبتنظي����م
م�شرتك ب��ي�ن املجل�س و�سف����ارة البحرين ل����دى بلجيكا.
و�أعربت الأن�صاري عن الأمل يف �أن ت�سهم خمرجات احلوار
التفاعلي رفي����ع امل�ستوى بفتح �آفاق����ا ً جديدة للتعاون
امل�ستقبل����ي ب��ي�ن مملكة البحري����ن واالحت����اد الأوروبي،
خ�صو�ص����ا على �صعي����د تبادل املعلوم����ات واخلربات يف
كيفي����ة ا�ستدامة اجلهود امل�ؤ�س�سي����ة امل�ساندة حل�ضور
املر�أة ك�رشيك فعلي يف التنمية.
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البطل جعفر
رمب���ا �أراد الق���در لقري���ة دم�ستان �أن يكفر عن ذنب  -مل يكن له���ا يد فيه  -حينما �رست
�شائعة بيع “حلم الكلب” يف �أحد حمالتها قبل نحو �أ�سبوعني ،لي�صحو البحرينيون على واقعة
�أثلجت �صدورهم متثلت يف متكن البحار الدم�ستاين جعفر من �إنقاذ �أرواح �أ�رسة كاملة من موت
حمقق يف عر�ض البحر ،فيما اختار اهلل �أن يتوفى الطفلة فاطمة فيما بعد �إثر حماوالت يائ�سة
لإنقاذ حياة هذه املالك .كان جعفر �أقل ما ميكن �أن يفعله وهو �أمر وارد هذه الأيام �أن يلتقط
كام�ي�رة هاتف���ه ليوثق حدثا نوعيا و�سبق���ا �صحافيا يف ت�صوير فيديو الغ���رق ويرتك العائلة
تذه���ب ل�ستني داهية ،ولكن �شهامته ومروءته ومعدنه البحريني الأ�صيل ،كانت �أ�رشف من �أن
يلطخه���ا هذا الدن�س ،ف�ألغى ببطولة ا�ستثنائية �إقامة م����أمت جماعي م�ؤكد على روح ال�ضحايا
الذي كانوا يربون على ال�سبعة.
ه���ذه احلادث���ة ا�ضطرت ذاكرتي للرج���وع  15عاما �إلى الوراء حينما ح���دث موقف م�شابه
يل يف �إح���دى برك ال�سباح���ة ،وفقدت �سيطرتي حينها على قدمي التي كانت ت�صارعان املياه
دون جدوى ،فرفعت كلتا يدي على نحو يائ�س فوق �سطح املاء م�ستغيثا وكان ر�أ�سي مغطى
متام���ا باملاء ،بل وجدتني �أذكر ال�شهادت�ي�ن و�أنا �أرى نف�سي وقد اقرتبت بني يدي اهلل ،حتى
انتف�ضت بطولة �أحدهم وا�سمه �أحمد لينت�شلني من حتت املاء وليكتب يل حياة جديدة.
لكن �أعم���ار الأبطال ال ت�صمد كثريا ،فتوفاه اهلل مبر�ض ع�ضال قبل �سنوات ،لكن ذكراه
الطيبة بقيت يف قرية املالكية ك�شاب خلوق وحمبوب يف �أو�ساط كل من عرفوه.
�أحم���د وجعف���ر لديهما جينات نادرة ج���دا وجدا� ،إلى ح���د �أنهما با�ستطاعتهم���ا �أن يجحدا
بحياتهما وميوتا يف �سبيل �إحياء نفو�س �أخرى ،وحق على �أمثالهم �أن يكرموا ومتنح لهم �أرفع
الو�سامات التقديرية.
�أن يوج���د يف حياتك �شخ�صي���ات بطولية ذات طابع �إيثاري مثل �أحم���د وعبداهلل معناه �أن
الدنيا مازالت بخري رغم م�شاهد الدم والدمار التي فتت قلوبنا ليل نهار.

•املجل�س الأعلى للمر�أة يعقد حوارا تفاعليا رفيعا مع االحتاد والربملان الأوروبي

“الثقافة”� :إجناز م�شاريع مميزة نهاية العام

بحث التن�سيق مع تلفزيون اخلليج ...الرميحي:

تفعيل دور الإعالم يف تعميق الهوية

املنامة  -بنا :ا�ستقبل وزير �ش�ؤون الإعالم
عل���ي الرميح���ي يف مكتب���ه �أم�س املدي���ر العام
جلهاز �إذاعة وتلفزيون اخلليج جمري القحطاين.
وا�ستعر����ض �سبل تعزي���ز التع���اون والتن�سيق
امل�شرتك م���ع جه���از �إذاعة وتلفزي���ون اخلليج
يف جم���االت التدري���ب الإذاع���ي والتلفزي���وين،
وت�شجيع البحوث والدرا�سات والإنتاج الرباجمي
امل�ش�ت�رك وتبادل اخل�ب�رات واملعلومات.و�أكد
وزي���ر �ش����ؤون الإع�ل�ام حر�ص البحري���ن بقيادة
عاه���ل الب�ل�اد �صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن
عي�س���ى �آل خليف���ة على تعزيز العم���ل الإعالمي
اخلليج���ي امل�ش�ت�رك ،وتفعي���ل دور الإع�ل�ام
يف تعمي���ق الهوي���ة اخلليجي���ة وروح املواطن���ة
وتدعيم املكت�سبات التنموي���ة واحل�ضارية.من
جانب���ه� ،أ�شاد املدي���ر العام جلهاز �إذاع���ة وتلفزيون
اخلليج مب���ا ت�شه���ده البحرين من تط���ورات �إعالمية
متمي���زة و�إجن���ازات تنموية وح�ضاري���ة رائدة يف ظل
امل�رشوع الإ�صالحي جلاللة امللك.

 ...ويبحث التنسيق مع “الرؤيا” األردنية
م���ن جانب �آخر ،ا�ستقبل وزي���ر �ش�ؤون الإعالم يف
مكتب���ه �أم�س مدير ع���ام قناة الر�ؤي���ا الأردنية فار�س
ال�صايغ؛ مبنا�سبة زيارته البالد.
و�أعرب الرميح���ي يف اللقاء عن تقديره للتعاون
والتن�سيق الإعالمي الوثيق بني البلدين ال�شقيقني،
وال�سيما يف جمال الإع�ل�ام املرئي وامل�سموع وتبادل
الأخب���ار واملعلومات ونقل اخلربات الفنية والب�رشية،

•وزير �ش�ؤون الإعالم م�ستقبال املدير العام جلهاز �إذاعة وتلفزيون اخلليج

م�ؤك���دًا اعتزاز مملك���ة البحرين باملواق���ف الإعالمية
الأردني���ة الأخوي���ة الثابتة �إلى جانب �أم���ن وا�ستقرار
البحرين واخلليج العربي.
م���ن جانب���ه� ،أ�شاد ال�صاي���غ مبا ت�شه���ده مملكة

البحري���ن من تط���ورات �إعالمي���ة متمي���زة و�إجنازات
تنموي���ة وح�ضارية رائدة يف ظل امل��ش�روع الإ�صالحي
لعاه���ل البالد �صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى
�آل خليفة.

وزير الإعالم العماين يبحث التعاون مع وكالة �أنباء البحرين
م�سقط  -بنا :ا�ستقبل وزير الإعالم ب�سلطنة
عمان عبداملنع����م احل�سني مبكتب����ه �أم�س املدير
الع����ام لوكال����ة �أنب����اء البحري����ن �أحم����د املناعي؛
مبنا�سب����ة زيارته الر�سمية ل�سلطن����ة عمان.ونقل
املدي����ر الع����ام للوكال����ة حتي����ات وزي����ر �ش�����ؤون
الإع��ل�ام عل����ي الرميح����ي لوزير الإع��ل�ام العماين،
م�شي����دًا مبا و�صلت �إليه �سلطن����ة عمان ال�شقيقة
م����ن م�ستويات متقدم����ة يف العديد من املجاالت

يف ظ����ل النه�ضة املباركة الت����ي يقودها �صاحب
اجلالل����ة ال�سلط����ان قابو�����س بن �سعي����د �سلطان
عمان .ومت يف اللقاء ،بحث �آفاق التعاون الثنائي
بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف البلدين ال�شقيقني
خ�صو�صا بني وكالة الأنباء العمانية ووكالة �أنباء
البحرين ورف����ع م�ستوى التعاون بينهما يف جمال
تب����ادل الأخب����ار وال�ص����ور والتقاري����ر ال�صحافية
الإعالمية.

�أرف�ض املقرتح لأنه ي�شكل تهديدا المتيازات وحقوق املتقاعدين ...احلايكي:

القانون النيابي البديل للتقاعد “ي�سلب” �صالحيات الربملان
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

قال���ت النائ���ب ر�ؤى احلايك���ي ع�ض���و جلن���ة
اخلدم���ات �إن املقرتح املطروح م���ن اللجنة النيابية
ب�ش����أن التقاع���د ي�سلب جمل����س الن���واب �صالحياته
وي�ش���كل تهدي���دا بالن�سب���ة المتي���ازات وحق���وق
املتقاعدي���ن .و�أ�ضافت “تقيي���د �صالحيات الهيئة
بالدرا�س���ة االكتواري���ة ال يعطي ال�ضمان���ة املطلوبة

مقارن���ه بالقان���ون الناف���ذ ال���ذي ين����ص عل���ى عدم
جوازي���ة االنتقا�ص م���ن املزايا التقاعدي���ة �أو زيادة
اال�ش�ت�راكات �إال بقانون” .ولفتت �إل���ى �أن “القانون
البديل” ن�سخة طبق الأ�صل من القانون الذي رف�ضة
جمل����س النواب وت�سبب برف�ض �شعبي وا�سع م�سبقا،
والتعديالت عليه تنح�رص فقط با�شرتاط رقابة ديوان
الرقاب���ة وبوج���ود درا�س���ات اكتواري���ة ،وكل ذلك ال
يحقق ال�ضمانة املطلوب���ة التي ين�شدها املواطنني.

و�أك���دت �أهمي���ة العمل على �إيج���اد �سيا�سة لدميومة
ال�صنادي���ق التقاعدية ،ولكن البد م���ن تطبيق ذلك
عل���ى مراحل ومب�شاركة ال�سلط���ة الت�رشيعية من خالل
م�شاري���ع القوان�ي�ن فقط.ولفتت احلايك���ي �إلى �أنها
غري موافقة على “مق�ت�رح القانون النيابي البديل”
وت�ستبعد �أن ينال موافقة �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية،
فهو ينتق�ص م���ن �صالحياتهم وي�سلبهم “ال�صوت”
لتحديد م�صري ا�ستحقاقات املواطنني امل�ستقبلية.

املنام���ة  -هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة:
ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئة البحري���ن للثقافة
والآث���ار ال�شيخ���ة م���ي بنت حمم���د �آل خليفة
�صب���اح �أم����س يف متح���ف البحري���ن الوطني،
الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة دي���ار املح���رق
ماه���ر ال�شاع���ر� ،إذ تباح���ث الطرف���ان �سب���ل
تعزي���ز التع���اون امل�شرتك ،الذي م���ن �ش�أنه
االرتق���اء باحلراك الثق���ايف البحريني والبنية

التحتي���ة الثقافية للمملك���ة.وزارت ال�شيخة
مي بن���ت حممد برفقة ال�شاعر قاعة املدافن
باملتحف الوطني .و�أ�شادت بالدعم امل�ستمر
ال���ذي تقدّمه ديار املحرق لإث���راء املنجزات
احل�ضاري���ة البحريني���ة والرتوي���ج لل�ص���ورة
الأجمل للمملك���ة .و�أطلعت رئي�س���ة الهيئة،
ال�شاعر على �آخر تطورات الن�شاط الثقايف يف
البحرين.

“الداخلية” و“اخلارجية” تبحثان التعاون بحقوق الإن�سان

املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقبل رئي����س الأمن
العام اللواء طارق احل�سن� ،أم�س م�ساعد وزير
اخلارجية عبداهلل الدو�رسي.
ويف م�ستهل اللق���اء ،رحب رئي�س الأمن
الع���ام مب�ساعد وزي���ر اخلارجي���ة ،منوها �إلى
�أهمي���ة تعزي���ز اجله���ود املبذول���ة يف جمال
حق���وق الإن�سان و��ض�رورة العمل على تطوير
�آلي���ات التع���اون والتن�سيق يف ه���ذا املجال.
وق���د مت �أي�ضا خ�ل�ال اللقاء ،بح���ث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
من جهته� ،أ�ش���اد م�ساعد وزير اخلارجية

بالتعاون الوثيق بني الوزارتني ،وما حققته
وزارة الداخلية من تط���ور بف�ضل توجيهات
وزي���ر الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد
بن عب���داهلل �آل خليفة يف جمال �إدخال مناهج
وثقاف���ة حق���وق الإن�سان يف برام���ج التعليم
والتدري���ب بالأكادميي���ة امللكي���ة لل�رشطة،
ومراك���ز التدري���ب وتطبي���ق مدون���ة �سلوك
ال�رشط���ة ،الأم���ر ال���ذي كانت ل���ه انعكا�سات
وا�ضح���ة على تقدم العمل ال�رشطي يف مملكة
البحري���ن وو�صوله �إلى �أف�ض���ل امل�ستويات
وفق املعايري الدولية.

مناق�شة الأمن البحري مع الكويت

البوعينني ي�ستعر�ض الإجنازات امل�شرتكة لل�سلطتني

•البوعينني م�ستقبال النائب ر�ؤى احلايكي

ا�ستقب���ل وزي���ر �ش����ؤون جمل�س���ي ال�ش���ورى والن���واب غامن
البوعين�ي�ن يف مكتبه ع�ضو جمل�س النواب النائب ر�ؤى احلايكي.
ويف اللق���اء ،ا�ستعر����ض وزي���ر املجل�سني الإجن���ازات امل�شرتكة
لل�سلطت�ي�ن الت�رشيعية والتنفيذي���ة يف الف�صل الت�رشيعي الرابع،
م�شي���دًا بالدور املهم للحايكي يف درا�س���ة خمتلف املو�ضوعات
املعرو�ضة على جمل�س النواب من خالل تر�ؤ�سها اجلنة الربملانية
النوعي���ة الدائمة للمر�أة والطف���ل وع�ضويتها يف جلنة اخلدمات.
وم���ن جانبها ،قدم���ت احلايك���ي �شكرها وتقديره���ا على تعاون
احلكومة وجتاوبها مع ما يطرح من مو�ضوعات من قبل النواب.

املنام���ة  -وزارة الداخلية :ا�ستقبل
قائد خفر ال�سواح���ل اللواء الركن بحري
ع�ل�اء �سي���ادي ،وكي���ل وزارة الداخلي���ة
امل�ساع���د ل�ش����ؤون �أمن احل���دود بدولة
الكوي���ت ال�شقيقة الل���واء ال�شيخ �سامل
ن���واف الأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح والوفد
املراف���ق ل���ه ،مبنا�سب���ة ت�سل���م خف���ر
ال�سواح���ل الكويتي قي���ادة قوة الواجب
املختلطة  152وانعقاد اجتماع جمموعة

العم���ل اخلا�ص���ة بالأم���ن البح���ري يف
البحرين.و�أ�شاد قائد خفر ال�سواحل بتنامي
التع���اون والتن�سي���ق الأمن���ي ب�ي�ن البلدين
ال�شقيقني ،حي���ث مت مناق�شة املو�ضوعات
ذات ال�صل���ة ،خ�صو�صا فيم���ا يتعلق مبجال
الأم���ن البحري .كما مت يف اللقاء عر�ض �إيجاز
ع���ن املهم���ات والواجب���ات التي تق���وم بها
قيادة خفر ال�سواحل ،بالإ�ضافة لزيارة مركز
العمليات البحرية.

“مبادلة” الإماراتية ت�ستكمل �صفقة
ا�ستحواذ على حقول نفط برو�سيا

السنة العاشرة  -العدد 3614

الخميس

مو�سك���و – رويرتز :قال �صن���دوق اال�ستثمار
املبا��ش�ر الرو�س���ي �أم����س (الأربع���اء) �إن مبادل���ة
لال�ستثم���ار ،وه���ي �رشك���ة �إماراتي���ة حكومية ،قد
�أمتت اتفاقا ب�ش����أن اال�ستثمار يف �إنتاج النفط يف
منطقة �سيبرييا الواقعة يف غرب رو�سيا.
وا�شرتت مبادلة للبرتول الإماراتية ح�صة 44
باملئة يف جازب���روم نفط-فو�ست���وك �إل�.إل�.سي
التي ت�شغل  13حقال نفطي���ا من جازبروم-نفط.
وميلك �صندوق اال�ستثمار املبا�رش الرو�سي خم�سة
باملئة يف ال�رشكة.
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م�رص توقع اتفاقات ا�ستثمارية مع ال�صني بقيمة  18.3مليار دوالر
القاه����رة  -رويرتز :قالت الهيئة العامة لال�ستعالمات يف م���ص�ر �أم�س الأربعاء �إن احلكومة وقعت
عددا من االتفاقيات والعقود مع �رشكات �صينية بقيمة  18.3مليار دوالر على هام�ش زيارة الرئي�س
امل���ص�ري عبد الفتاح ال�سي�سي لل�صني .وذك����رت الهيئة يف بيان ح�صلت “رويرتز” على ن�سخة منه �أن
ال�سي�س����ي �شه����د ”مرا�سم التوقيع على عدد من االتفاقيات والعقود م����ع عدد من ال�رشكات ال�صينية
لتنفيذ �سبعة م�رشوعات يف م�رص بقيمة ا�ستثمارية تبلغ حوالى  18.3مليار دوالر“.
و�أو�ضحت �أن امل�رشوع����ات تت�ضمن ”�إن�شاء املرحلة الثانية للأعمال املركزية بالعا�صمة الإدارية،
وم���ش�روع حمط����ة ال�ضخ والتخزي����ن بجبل عتاق����ة ،وم�رشوع �إن�شاء حمط����ة توليد الكهرب����اء باحلمراوين،
وم���ش�روع منطقة للمن�سوجات ...وم�رشوع للأل����واح اجلب�سية ،وم�رشوع لت�صنيع امل����واد اجلديدة ،و�إن�شاء
معمل تكرير وجممع البرتوكيماويات مبحور قناة ال�سوي�س“.
وزار الرئي�س امل�رصي بكني �ضمن جمموعة كبرية من القادة الأفارقة املتوافدين على العا�صمة
ال�صينية للم�شاركة يف املنتدى ال�صيني االفريقي الذي بد�أت فعالياته يوم االثنني املا�ضي.

 485.7مليون دينار حجم الواردات

 208.6مليون دينار العجز بامليزان التجاري يف يوليو
زينب العكري

بلغ �إجمايل الواردات ال�سلعية غري النفطية
يف البحرين حوايل  485.7مليون دينار يف يوليو
املا�ضي ،مقابل  433.2مليون دينار يف الفرتة
ذاته���ا من العام � ،2017أي بارتفاع مقداره 12
 ،%يف حني بلغ �إجمايل ال�صادرات غري النفطية
 277.1مليون دينار يف الفرتة ذاتها ،ما يعني
�أن قيم���ة العج���ز يف امليزان التج���اري يف يوليو
املا�ض���ي بلغ���ت  208.6مليون دين���ار ،وذلك
وف���ق بيانات �أولية م�صدره���ا �ش�ؤون اجلمارك،
وتن�رشها هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
امل�س�ؤول عن الإح�صائيات الر�سمية.
و�أ�ش���ارت البيان���ات �إل���ى �أن ال�صني جاءت
يف املرتب���ة الأولى من حي���ث حجم وارداتها �إلى
البحري���ن يف يولي���و املا�ضي ،حي���ث بلغت 69
مليون دينار ،وجاءت الإمارات العربية املتحدة
يف املرتب���ة الثانية بـ 50.1مليون دينار ،وحلت

يف املرتب���ة الثالث���ة ا�سرتالي���ا ب���ـ 49.9مليون
دين���ار� ،أم���ا يف املرتب���ة الرابع���ة فق���د ج���اءت
الواليات املتحدة الأمريكية بـ 38مليون دينار،

البحرين ت�شارك يف اجتماع جلنة
“مكافحة املمار�سات ال�ضارة يف التجارة”

املنام����ة – وزارة التج����ارة� :شارك����ت
وزارة ال�صناع����ة والتج����ارة وال�سياحة ممثلة
يف �شئون ال�صناع����ة يف �أعمال اجتماع اللجنة
الدائم����ة ملكافح����ة املمار�س����ات ال�ضارة يف
التج����ارة الدولي����ة ل����دول جمل�����س التع����اون
ل����دول اخلليج العربي����ة التا�س����ع والع�رشين،
والذي عقد بدول����ة الكويت خالل الفرتة من
� 4-5سبتم��ب�ر  2018بح�ضور �أع�ضاء اللجنة
الدائمة من دول جمل�س التعاون .وقد تر�أ�س
وكي����ل ال����وزارة امل�ساع����د لتنمي����ة ال�صناعة
عبدالك����رمي �أحم����د الرا�ش����د وف����د ال����وزارة
وبح�ض����ور رئي�س ق�سم العالق����ات ال�صناعية
والدعم ب�إدارة التنمية ال�صناعية املهند�سة
�سو�سن �أحمد احلمادي.

وقد ت�ضمن����ت مناق�شات اللجنة العديد
م����ن املو�ضوعات التي تن�سج����م مع الأهداف
الأ�سا�سي����ة ملجل�����س التعاون ل����دول اخلليج
العربي����ة و�أه����داف االتفاقي����ة االقت�صادي����ة
املوح����دة والتي تتطلع �إل����ى حتقيق تكامل
اقت�ص����ادي بني ال����دول الأع�ض����اء ،ولأهمية
الدور الذي تق����وم به ال�صناع����ات اخلليجية
يف اقت�صادي����ات دول املجل�س ،حيث ركزت
النقا�شات حول ق�ضايا املمار�سات ال�ضارة
يف التج����ارة الدولي����ة مب����ا فيه����ا ال�ش����كاوى
املقدمة من ال�صناعة اخلليجية �ضد واردات
بع�����ض دول العامل ،بالإ�ضاف����ة �إلى الق�ضايا
املرفوع����ة �ض����د �ص����ادرات دول جمل�����س
التعاون والر�سوم ال�سارية عليها.

“التجارة” تبحث امل�شاريع والربامج
امل�شرتكة مع “التقيي�س اخلليجية”

وج���اءت يف املرتب���ة اخلام�سة اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة بحج���م ا�ست�ي�راد بل���غ  34.1مليون
دينار.

وفيم���ا يتعل���ق ب�أه���م ال�سل���ع الت���ي مت
ا�سترياده���ا يف يولي���و  ،2018ج���اء �أوك�سي���د
�أملني���وم �آخر يف املرتبة الأول���ى بقيمة �إجمالية

بلغ���ت  44.3ملي���ون دين���ار ،وخام���ات حدي���د
ومركزاته���ا غ�ي�ر املكتلة ثانيا ب���ـ 15.8مليون
دين���ار ،وثالث���ا ج���اءت �سبائك الذه���ب بقيمة
بلغ���ت  14.4ملي���ون دين���ار ،ث���م رابع���ا حل���ى
وجموهرات و�أجزا�ؤها م���ن ذهب بـ 12.7مليون
دين���ار ،ثم خام�سا ً �سيارات جي���ب ،موديل �سنة
التخلي�ص �أو التي تليها (تتجاوز � 3000سم)3
تتج���اوز قيمتها  11مليون دينار .وفيما يتعلق
بال�صادرات غري النفطية� ،أظهرت البيانات �أن
�إجم���ايل �صادرات البحرين غ�ي�ر النفطية بلغت
 277.1مليون دينار ،منها  228.9مليون دينار
ل�صادرات وطنية املن�ش����أ و 48.2مليون دينار
لإع���ادة الت�صدي���ر ،وبح�سب التقري���ر ت�صدرت
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ال���دول من حيث
حجم �ص���ادرات البحري���ن غري النفطي���ة بقيمة
بلغ���ت نح���و  59.4ملي���ون دين���ار ،ويف املرتبة
الثانية ج���اءت �سلطنة عمان بقيمة بلغت 40.2
مليون دينار ،ثم م�رص بـ 25.6مليون دينار.

م�رصف �سوي�رسي خا�ص يقدم ا�ست�شارات ا�ستثمارية

“�إنف�ستكورب” ي�ستحوذ على ح�صة يف “باري�س برتراند �ستوردزا”
املنامة  -انف�ستك���ورب� :أعلن �إنف�ستكورب،
امل�ؤ�س�س���ة املالية العاملي���ة الرائدة املتخ�ص�صة
يف اال�ستثمارات البديلة� ،أم�س عن ا�ستحواذه على
ح�صة �أقلية ا�سرتاتيجي���ة يف بنك باري�س برتراند
�ست���وردزا (“� ”PBSأو “البن���ك”) ،وه���و م��ص�رف
�سوي�رسي خا�ص وم�ستقل يتواجد مقره يف كل من
جنيف ولوك�سمبورغ.
و�شه���د بن���ك “باري����س برتراند �ست���وردزا”
من���واً قويا ً منذ �إن�شائه يف جني���ف يف مايو ،2009
�إذ ارتفع حج���م �أ�صوله املدارة مبعدل منو �سنوي
متو�سط ق���دره  35٪لي�صل �إلى  5.3مليار فرنك
�سوي�رسي ( 5.4ملي���ار دوالر �أمريكي) حتى يونيو
 .2018ويق���دم البن���ك ا�ست�ش���ارات ا�ستثماري���ة
م�ستقل���ة وحلوالً ا�ستثماري���ة ح�سب الطلب لأكرث
م���ن  400عمي���ل من �أ�صح���اب ال�ث�روات الكبرية
واملكاتب العائلية وامل�ؤ�س�سات ،علما ً ب�أن معظم
عمالئه من �سوي�رسا و�أوروبا.
ولطامل���ا عك�س���ت منتج���ات بن���ك “باري����س
برتران���د �ست���وردزا” رق���ي وج���ودة اخلدم���ات
واخل�ب�رات اال�ستثماري���ة التي يقدمه���ا لعمالئه.
ويف ع���ام  2017ح�صد البن���ك جائزة “�أف�ضل بنك
�سوي��س�ري خا�ص حملي” خالل حف���ل توزيع جوائز
“ويل���ث بريفين���غ” ال�سوي�رسية ،كم���ا ح�صل على
جائ���زة “�أف�ض���ل بنك خا����ص للع���ام يف �سوي�رسا”
خالل حفل توزيع اجلوائز العاملية للقطاع املايل
وامل��ص�ريف �ضمن فئ���ة العم�ل�اء امل�ؤ�س�سيني من
جملة “ذا يوروبيان” .وتعك�س هذه اجلوائز الأداء
القوي الذي حققه البنك عام  2017على م�ستوى

•حممد العار�ضي

�أعمال���ه يف جني���ف ولوك�سمب���ورغ بينم���ا ي�ستع���د
لالنتق���ال �إلى املرحل���ة التالية م���ن م�سرية منوه
وتو�سعه نحو �أ�سواق جديدة.
و�سيت���م تغي�ي�ر ا�س���م البن���ك �إل���ى “بن���ك
باري����س برتران���د �إ����س �إي���ه” ( ،)PBم���ع احلفاظ
عل���ى ا�ستقالليته م���ن الناحي���ة الت�شغيلية .ولن
ي�ؤثر ا�ستثمار �إنف�ستك���ورب يف البنك ال�سوي�رسي
ك�رشيك ا�سرتاتيجي بجانب �أربعة م�ستثمري �أقلية
من القط���اع اخلا�ص ،على هي���كل احلوكمة العام
املعم���ول ب���ه يف البن���ك وال على �س�ي�ر العمليات
اليومية ومعامالت العمالء.
وت�ش���كل خط���وة �إنف�ستك���ورب اال�ستثمارية
دعم���ا ً �إ�ضافيا ً لبن���ك “باري�س برتران���د” من �أجل
املُ�ض���ي قُدم���ا ً يف تطبي���ق ا�سرتاتيجيت���ه للنمو،
حيث �ستمكنه من تو�سيع عرو�ضه التجارية التي

يقدمها لعمالئه واثرائها .ويف املقابل ،ي�أتي هذا
اال�ستثمار متما�شيا ً مع ا�سرتاتيجية �إنف�ستكورب
لبن���اء ��ش�راكات م���ع م�ؤ�س�س���ات خُمت���ارة تكم���ل
وتدع���م حمفظ���ة حلول���ه احلالية وتع���زز ح�ضوره
الدويل ،ف�ضالً عن تعزي���ز �سهولة و�صول عمالئه
�إل���ى حمفظ���ة منتج���ات بن���ك “باري����س برتراند”
واال�ستف���ادة م���ن ا�ست�شارات���ه اال�ستثماري���ة
امل�ستقلة.
وميث���ل اال�ستحواذ على ح�صة �أقلية يف البنك
ال�سوي�رسي �أحدث �إجناز يف �إطار ا�سرتاتيجية النمو
الطموحة التي �أطلقها �إنف�ستكورب والرامية �إلى
رفع حجم �أ�صوله املدارة �إلى  50مليار دوالر على
امل���دى املتو�سط ،كما �أنه ي�أتي يف �أعقاب �صفقة
اال�ستحواذ يف العام املا�ضي على �رشكة متخ�ص�صة
ب����إدارة الدين بقيمة  12مليار دوالر والتي حتول
ا�سمها بعد اال�ستح���واذ �إلى “�إنف�ستكورب لإدارة
االئتم���ان” .وقد حظي ا�ستثم���ار �إنف�ستكورب يف
بن���ك “باري����س برتران���د” باملوافق���ات الرقابية
املطلوب���ة م���ن قب���ل كلٍ م���ن الهيئ���ة الرقابي���ة
ال�سوي�رسية عل���ى الأ�سواق املالية ،وهيئة الرقابة
على القطاع املايل يف لوك�سمبورغ.
به���ذه املنا�سبة ،قال رئي����س جمل�س الإدارة
التنفي���ذي ل���دى �إنف�ستك���ورب حمم���د حمف���وظ
العار�ض���ي“ :ي�سعدن���ا �أن نعمل مع بن���ك ’باري�س
برتران���د‘ و�رشكائه ،ملا يتمتع به م���ن خربة قوية
و�سمع���ة متمي���زة يف جم���ال اخلدم���ات امل�رصفية
اخلا�صة �إلى جانب حمفظ���ة منتجاته ذات اجلودة
العالية وحلوله اال�ستثمارية عالية الأداء.”.

ب�سبب مزاولتها �أن�شطة من دون ترخي�ص

“التجارة” تغلق  3حمالت باحلورة وحتيل �أ�صحابها للنيابة

املنام����ة – وزارة التج����ارة :يف �إط����ار
التن�سي����ق امل�ش��ت�رك والدائ����م ب��ي�ن وزارة
ال�صناع����ة والتج����ارة وال�سياح����ة م����ع هيئ����ة
التقيي�����س ل����دول جمل�����س التع����اون ل����دول
اخللي����ج العربية ،اجتم����ع الوكي����ل امل�ساعد
للتجارة املحلية حميد رحمة مع الأمني العام
لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية �سعود بن نا�رص اخل�صيبي.
ومت خ��ل�ال االجتم����اع الذي ح���ض�ره مدير

�إدارة املوا�صف����ات واملقايي�����س ب����وزارة
ال�صناع����ة والتجارة وال�سياح����ة منى العلوي،
ور�ؤ�ساء الأق�سام يف الإدارة� ،إلى جانب مدير
مكتب الأم��ي�ن العام زيد الق����رون ،مت بحث
ومناق�شة عد ٍد من املو�ضوعات ذات ال�صلة
بالتقيي�����س وكذل����ك بامل�شاري����ع والربام����ج
امل�شرتكة بني الوزارة والهيئة� ،إ�ضافة �إلى
املقرتحات الرامية لتطوير العمل امل�شرتك
و�سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

املنام���ة  -وزارة التج���ارة :يف �إطار حمالتها
التفتي�شي���ة والرقابي���ة امل�ستم���رة و�سعيه���ا
لتعزيز الرقابة على املح�ل�ات التجارية �أغلقت
وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة  3حمالت
جتارية يف منطقة احل���ورة باملنامة ،غلقا ً �إداريا ً
ب�سب���ب مزاولته���ا �أن�شط���ة جتاري���ة م���ن دون
ترخي����ص ،وحتوي���ل املخالفني للنياب���ة العامة
وفقا ً ملا ن�ص عليه قانون ال�سجل التجاري رقم
“ ”27ل�سنة  ،2015بهذا ال�ش�أن.
واتخ���ذت ال���وزارة ه���ذا الإج���راء بع���د �أن
مت اتخ���اذ جمي���ع الإج���راءات القانوني���ة به���ذا
اخل�صو�ص .وت�شدد ال���وزارة على حر�صها على
تطبي���ق القوان�ي�ن والأنظم���ة املعم���ول بها يف
ممار�سة الأن�شطة التجاري���ة ،وعدم التهاون مع
املخالف�ي�ن ،كما دع���ت �إلى االلت���زام بقوانني
مزاولة العمل التجاري يف مملكة البحرين ،وعدم

مزاولة �أي��� ًة �أعمال جتارية �إال بعد احل�صول على
الرتاخي����ص املطلوبة م���ن اجله���ات الر�سمية،

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

وذلك لتجنب الإج���راءات القانونية التي ميكن
�أن ترتتب بحق املخالفني.

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

اقتصاد

business@albiladpress.com
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ا�ستهالك النفط �سي�صل �إلى  100مليون برميل
لن���دن  -رويرتز :ق���ال الأم�ي�ن العام
ملنظم���ة البلدان امل�ص���درة للبرتول �أوبك
حمم���د باركين���دو �إن ا�سته�ل�اك النف���ط
العامل���ي �سي�صل �إل���ى  100مليون برميل
يوميا يف وق���ت الحق هذا العام ،وهو وقت
“�أقرب كثريا” مما كان متوقعا من قبل.
وذك���ر باركين���دو يف م�ؤمت���ر للنف���ط
والكهرباء يف جنوب �أفريقيا �أن �أوبك تبحث

�سبال لإ�ضفاء املزيد من الطابع امل�ؤ�س�سي
على �إعالن تعاون .ه���ذا و�أ�ضاف “�سي�صل
العامل �إلى حد اال�ستهالك البالغ  100مليون
برميل يوميا يف وقت الحق هذا العام ،وهو
وقت �أقرب كثريا مم���ا كنا نتوقعه جميعا،
لذا ف����إن العوامل الباعثة عل���ى اال�ستقرار
التي تهيئ الظ���روف امل�ساعدة على جذب
اال�ستثمارات �رضورية”.

حمادثات ل�رشاء ح�صة بحقول نفط يف �أبوظبي
•فوزي كانو

املنام���ة  -حمموع���ة يو�س���ف ب���ن �أحم���د كان���و:
افتتح���ت كان���و اللوج�ستي���ة �إحدى ��ش�ركات جمموعة
يو�س���ف بن �أحم���د كانو �أح���دث م�ستودعاته���ا الذي
ت�ص���ل م�ساحته �إلى � 100ألف م�ت�ر مربع من �ضمنها
� 10آالف مرت مربع خم�ص�صة للتخزين وذلك بالقرب
من ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام باململكة العربية
ال�سعودية .ويحت���وي امل�ستودع اجلدي���د �أي�ضا ً على
م�ساحة خم�س مئة مرت مربع للتخزين العلوي وخم�سة
�آالف م�ت�ر مربع للمواقف وم���زود ب�أحدث ما تو�صلت
�إليه التكنولوجيا.
و�أكد القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ملجموعة
يو�سف بن �أحمد كانو ،فوزي �أحمد كانو� ،أن املجموعة

من خالل �رشكتها كان���و اللوج�ستية ت�سعى دائما ً �إلى
تق���دمي احللول لزبائنه���ا من �أج���ل م�ساعدتهم على
تطوي���ر �أعمالهم لذل���ك مت اختيار موق���ع امل�ستودع
اجلديد ليك���ون بالقرب من ميناء املل���ك عبدالعزيز
يف الدم���ام لأن���ه موق���ع مث���ايل لتخزين جمي���ع �أنواع
الب�ضائ���ع امل�ص���درة �أو امل�ست���وردة .وت�شمل �شبكة
كانو للخدمات اللوج�ستية على م�ستودعات متعددة
الأغرا����ض يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة (الدمام
وجدة والريا�ض) ،ف�ضال عن دول���ة الإمارات العربية
املتحدة (جبل علي واملنطقة احلرة يف دبي والقوز)،

و�سلطن���ة عُمان (م�سق���ط) ،ومملك���ة البحرين والتي
تربو طاقتها اال�ستيعابية املجتمعة لأكرث من �أربعني
�أل���ف مرت مرب���ع من امل�ساح���ة التخزيني���ة .كما متلك
ال�رشكة م�ساحات تخزي���ن مفتوحة يف ال�سعودية تزيد
م�ساحته���ا عن ثالث مئ���ة وخم�سة وع�رشي���ن �ألف مرت
مرب���ع .ت�ستخدم هذه امل�ستودع���ات يف تخزين جميع
�أن���واع الب�ضائع من �ضمنه���ا امل���واد البرتوكيماوية
وقطع غيار ال�سيارات والب�ضائع اال�ستهالكية .وتقع
تلك امل�ستودعات وال�ساحات بالقرب من املوانئ يف
كل موقع من هذه املواقع.

ماراثون االندماجات امل�رصفية اخلليجية يتوا�صل

اندماج ثالثي �إماراتي ي�شكل خام�س �أكرب بنك خليجي
املحرر االقت�صادي

مع م�ساعي االندماج بني الأهلي املتحد وبيت
التمويل الكويتي ،انتقلت حمى االندماجات �إلى
�أبوظبي� ،إذ ذكرت “البيان” الإماراتية يف عددها
�أم�س� ،أنه يبدو �أن ماراثون االندماجات يف القطاع
امل��ص�ريف بالإم���ارات �سينطلق من جدي���د بعدما
�أعلن���ت  3بنوك بالعا�صمة �أبوظبي عن مناق�شات
مبدئي���ة لالندم���اج ،يف خط���وة ت�سته���دف خل���ق
كيان���ات م�رصفي���ة �ضخمة قادرة عل���ى املناف�سة
�إقليميا وعامليا.
ويب���دو �أن الإم���ارات تتجه بق���وة �إلى توحيد
قواه���ا املالية مبثل ه���ذه االندماجات امل�رصفية
العمالق���ة؛ حت���ى ميكنه���ا جمابه���ة التحدي���ات
امل�ستقبلي���ة باقت�ص���اد �أك�ث�ر تنوع���ا ومتا�سكا.
وكان “بنك �أبوظبي التجاري” قد �أعلن يف �إف�صاح
ل�سوق �أبوظب���ي عن حمادثات اندم���اج مبكرة مع
«بن���ك االحتاد الوطني” ،و”م��ص�رف الهالل» ،قد
تفرز بنكا ب�أ�صول حجمها  415مليار درهم.
وق���ال حملل���ون مالي���ون وخرباء ل���ـ “البيان
االقت�ص���ادي” �إن االندم���اج ب�ي�ن امل�ص���ارف
الإماراتي���ة ي�ؤ�س�س لبناء كيان���ات عاملية عمالقة
قادرة على مواجهة حتديات املناف�سة الإقليمية

والدولي���ة وتعزي���ز جه���ود التنوي���ع االقت�صادي
وتر�سيخ املكانة االقت�صادية للدولة يف الأ�سواق
العاملية ،ويف حال �إمت���ام االندماج املحتمل بني
بنوك �أبوظبي قد ي�سفر عن ت�أ�سي�س خام�س �أكرب
بنك خليجي.
و�أكد املحللون �أن الدمج بني بنوك الإمارات
�سريف���ع م�ستويات الكف���اءة ويخف�ض النفقات،
ف�ضال ع���ن االنعكا�سات الإيجابية على االقت�صاد
الوطن���ي ،م�شريين �إل���ى �أن التقدي���رات الأولية
ت�شري �إلى �أن �أي عمليات دمج ينتج عنها وفورات
يف التكاليف تزيد عن .% 20
و�أ�ش���اروا �إل���ى �أن االندم���اج يدع���م ر�ؤي���ة
“�أبوظبي  ،”2030وي�ساعد على متويل امل�شاريع
العمالق���ة املرتبطة بها ويع���زّز كفاءة وتناف�سية
الكيان اجلديد� .أبدت و�سائل �إعالمية عاملية عدة
اهتماما كبريا مبحادث���ات االندماج ،و�أكدت ن�رشة
“جلوبال بانكنغ ني���وز” �أن هذا االندماج يف حال
حدوثه� ،سي�ؤدي �إلى كيان م�رصيف عمالق ب�أ�صول
تزيد على  415مليار درهم ،الفتة �إلى �أن الإعالن
ع���ن ال�صفق���ة ق���د يتم يف وق���ت مبكر م���ن هذا
ال�شه���ر .من جهته ،رجح بنك “ج���ي بي مورغان”
�أن يك���ون االندماج البنك���ي املحتمل حمفزا على
املدى القريب لقيم بنك �أبوظبي التجاري ،التي

ظلت حمدودة النطاق خالل العام املا�ضي .وقال
�إن���ه عل���ى الرغم م���ن ذلك ،م���ن املرج���ح �أن يتم
حتدي���د املنحى على امل���دى املتو�سط من خالل
�رشوط الدمج ،والنظ���رة الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة
للكي���ان املدم���ج بدروه���ا ،قال���ت بلوم�ب�رغ� ،إن
�أبوظب���ي تعمل على �صياغ���ة عملية اندماج ثانية
يف �أح���دث حماوالته���ا للحف���اظ عل���ى قدرته���ا
التناف�سية يف ع�رص انخفا�ض �أ�سعار النفط ،حيث
جت���ري ثالثة م���ن بنوكه���ا حمادث���ات لالندماج،
وت�أت���ي بع���د عملي���ة دمج ب�ي�ن �أك�ب�ر اثنني من
بن���وك �أبوظبي العام املا�ض���ي ،ودمج �صندوقي
ث���روة �سيادية يف مار����س .ور�أى هان�سيان مالك،
الرئي����س العاملي لبح���وث و�إ�سرتاتيجية الأ�سهم
يف “اك�سوتيك�س كابتال” بنك اال�ستثمار املركز
على الأ�س���واق النا�شئة يف دب���ي� :إن ذلك يت�سق
متام���ا م���ع اخلط���وات التي اتخ���ذت عل���ى مدى
ال�سن���وات القليلة املا�ضية نح���و ت�شديد الرقابة
املالي���ة ،و�إلغ���اء امل�صاريف املزدوج���ة .وقالت
“فاينن�شال تامي���ز”� ،إنه يف حال �إمتام ال�صفقة،
ف�إن اخلط���وة �ست����ؤذن بخطوة �أخ���رى يف م�سرية
االندماج املايل يف �أبوظبي ،حيث تعكف احلكومة
على �إع���ادة تنظيم الكيان���ات املرتبطة بالدولة
لتعزيز الكفاءة.

بك�ي�ن ،ه���وجن ك���وجن – روي�ت�رز :قالت
م�ص���ادر مطلعة �إن وح���دة تابعة ل�رشكة نورث
�إندا�سرتي���ز ج���روب (نورينك���و) احلكومي���ة
العمالق���ة و�رشك���ة هينجلي اخلا�ص���ة جتريان
حمادثات م���ع دائني �رشك���ة �سي�.إي�.إف�.سي
ت�شاينا �إنرجي ب�ش����أن ح�صة يف حقول نفط يف
�إم���ارة �أبوظبي .وقام دائن���و �سي�.إي�.إف�.سي
يف الأ�شهر املا�ضية ببيع جمموعة من الأ�صول
العاملي���ة لل�رشك���ة املثقل���ة بالدي���ون ت�شمل
ح�ص����ص يف حق���ول نف���ط وغ���از يف �أبوظب���ي
وت�شاد وممتلكات يف �أوروبا و�شنغهاي.
وت�سع���ى �شينهوا �أويل ،وح���دة نورينكو
امل�س�ؤول���ة ع���ن التنقي���ب عن النف���ط والغاز
والإنت���اج والتجارة الدولي���ة ،لتو�سيع قاعدة
االحتياط���ي اخلا�صة بها وترك���زت �أن�شطتها
حتى الآن على العراق.
وب���د�أت هينجل���ي ج���روب ال�رشك���ة الأم
لهينجلي برتوكيميكال���ز يف درا�سة احل�صول
عل���ى ح�صة يف احلق���ول النفطي���ة ”يف الآونة
الأخرية“ بعدما خاطبها بنك التنمية ال�صيني
ال���ذي يق���ود فري���ق الدائنني ل�س���داد ديون
�رشك���ة �سي�.إي�.إف�.س���ي بع���د القب����ض على

رئي�سها يه جيه مني يف مطلع العام احلايل.
كانت �سي�.إي�.إف�.سي ح�صلت يف فرباير
 2017على ح�صة �أربعة باملئة يف حقول نفط
�ضخمة ،متلك �رشكة ب�ت�رول �أبوظبي الوطنية
(�أدن���وك) ح�ص���ة �أغلبي���ة فيه���ا ،مقابل 900
ملي���ون دوالر .وقال م�س����ؤول تنفيذي مطلع
عل���ى املناق�شات ”(هينجل���ي) تتوخى احلذر
ال�شدي���د جتاه الدخول يف قط���اع لي�س لديها
�أي دراية ب���ه خا�صة قبل بدء م�رشوع (داليان)
للبرتوكيماويات“.
و�أ�ض���اف �أن امل�سارع���ة يف الدخ���ول يف
م��ش�روع جديد ق���د يثري خماوف �أ�س���واق ر�أ�س
امل���ال القلقة بالفعل ب�سبب ارتفاع النفقات
يف ا�ستثماراتها يف البرتوكيماويات.
وتنتج حق���ول �أبوظبي نح���و  1.4مليون
برمي���ل يومي���ا م���ن اخل���ام وح�صة �س���ي�.إي.
�إف�.س���ي متنحه���ا ح���ق ت�سويق نح���و مليوين
برمي���ل �شهريا من خ���ام مربان ال���ذي ي�شتد
عليه الطلب من م�صايف النفط الآ�سيوية.
وامتنع���ت هينجلي و�شينه���وا �أويل عن
التعلي���ق بينما مل ت���رد �سي�.إي�.إف�.سي على
طلب للتعليق عرب الربيد الإلكرتوين.

�صندوق النقد :تقدم املحادثات مع الأرجنتني
وا�شنط����ن  -اف ب� :أعل����ن �صن����دوق
النق����د ال����دويل حتقيق “تق����دم” الثالثاء
يف حمادثاته مع االرجنت��ي�ن بهدف ت�رسيع
ح�صوله����ا على قر�����ض بقيم����ة  50مليار
دوالر ت�أم����ل �أن ي�ساه����م يف حلحل����ة الأزمة
االقت�صادي����ة الت����ي تع����اين منه����ا البالد.
و�رصح����ت مدي����رة ال�صن����دوق كري�ست��ي�ن
الغ����ارد �أنه����ا �أجرت م����ع وزي����ر االقت�صاد
االرجنتين����ي نيكوال�����س دوخوفن����ي
“حمادث����ات ح����ول ال�سب����ل الأف�ضل التي
ميك����ن لل�صن����دوق �أن يدع����م م����ن خاللها
االرجنت��ي�ن ازاء التقلبات املالية اجلديدة
والأج����واء االقت�صادي����ة ال�صعبة” .وقالت
الغ����ارد �إن املحادثات �ست�ستم����ر الأربعاء
بهدف التو�صل الى “خال�صة �رسيعة ورفع
اقرتاح للمجل�س التنفي����ذي لل�صندوق”.
و�أع����رب الرئي�����س الأمريك����ي دونال����د
ترام����ب يف وقت �سابق ع����ن “دعم كبري”
لالرجنت��ي�ن التي �أعلن رئي�سها ماوري�سيو
ماك����ري عن خطة للحد م����ن البريوقراطية
وزيادة ال�رضائب على ال�صادرات ملواجهة
ال�صعوب����ات التي تع����اين منه����ا الأ�سواق

•وزير االقت�صاد الأرجنتيني

املالي����ة والنقدي����ة يف الب��ل�اد ولع����ودة
االقت�صاد ال����ى التوازن .وخ���س�رت العملة
الوطنية “البيزو” نحو ن�صف قيمتها �إزاء
الدوالر هذا العام ما عرقل جهود احلكومة
لل�سيط����رة عل����ى الت�ضخ����م .وا�ستهلك����ت
البالد �رشيحة �أول����ى ب 15مليار دوالر من
القرو�ض على ثالث �سن����وات مت االتفاق
عليها يف يونيو لدعم عملتها.

الذهب يرتفع لكن �صعود الدوالر يكبح املكا�سب

ح�س ��ن البناء �صاح ��ب مطعم “ب ��ر وبحر”
الذي ميتلك خربة يف جمال الت�صوير والت�صميم
وكذل ��ك �إدارة املطاع ��م ،ب ��د�أ م�شروع ��ه من ��ذ 5
�أع ��وام ،يف املالكي ��ة ،و�سيفتت ��ح فرع ��ه الثاين يف
مطل ��ع العام املقب ��ل“ .الب�ل�اد” التق ��ت البناء،
وفيما يلي ن�ص اللقاء:
إعداد :المحرر االقتصادي

مطلع  2019افتتاح الفرع الثاني للمطعم

حسن البناء ...صاحب مشروع “بر وبحر”
 هل لك �أن حتدثنا عن طبيعة عملك،ومتى �أطلقته؟
ترتك���ز طبيعة عمل���ي يف �إدارة املطاعم
وكذل���ك الت�سوي���ق لها من خ�ل�ال ت�صويرها
�إلى الت�صميم ،ثم تطور الأمر �إلى �أن متكنت
من افتتاح �أول مطعم “بر وبحر” ،الذي بحمد
اهلل الي���وم يحقق �أرباحا يومية ممتازة وذلك
بعد عمل متوا�صل لـ � 5أعوام.

 ه���ل ا�ستف���دت م���ن جترب���ة اجليلال�سابق يف �إدارة الأعمال ،وهل تتلقى
الن�صيح���ة من الوالد �أو م���ن �أي �أفراد
العائلة؟

بكل ت�أكيد الوالدة له���ا الف�ضل الكبري
فه���ي م���ن �شجعتن���ي و�ساعدتن���ي وزوجتي
أي�ضا من���ذ بدايتي املطعم وحلد هذا اليوم،
� ً
كم���ا �أن والدت���ي ت��ش�رف عل���ى �إع���داد جميع
�أ�صناف الطعام “الطبخات”.

 كي���ف تدي���ر عمل���ك اخلا����ص ،هلتتواج���د با�ستم���رار �أم ت�ض���ع اخلطط
والربنام���ج للعامل�ي�ن لدي���ك ،م���ا
�أ�سلوب���ك يف الإدارة ،وكي���ف تط���وره
متا�شيا مع املتغريات؟
�أتواج���د باملطع���م با�ستم���رار� ،أم���ا لدى
ان�شغ���ايل يف بع�ض الأحي���ان بت�صوير بع�ض
املطاعم وت�صويرها بناء على طلبهم ف�إنني

�أعهد �إدارة املطعم ل�شخ�ص �آخر.
ويعمل يف املطعم � 3أ�شخا�ص بحرينيني،
حي���ث نعتم���د عل���ى كفاءته���م وتفانيه���م
بالعم���ل ،كما نق���دم اخلدم���ات للزبائن منذ
ال�ساعة � 5صباحً ا �إلى ال�ساعة � 12صباحً ا.
وكذلك نقوم بكل ما يطلبوه الزبائن من
جديد يواكب املتغ�ي�رات من حيث التجديد
ب�أطباق الطعام.

 هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟بكل ت�أكي���د ،ففي مطلع الع���ام املقبل
�سنفتت���ح فرعن���ا الث���اين يف مدين���ة عي�سى،
حي���ث ي�شتم���ل الف���رع اجلدي���د عل���ى مكان
خم�ص�ص للعوائل والأفراد.

بنجال���ورو  -روي�ت�رز :ارتفع���ت �أ�سع���ار
الذه���ب �أم����س الأربع���اء بدعم من ��ش�راء فني
و�سط خم���اوف ب�ش����أن الت�ضخ���م يف الأ�سواق
النا�شئ���ة ،لك���ن املكا�س���ب كان���ت حمدودة
م���ع ارتفاع ال���دوالر على نط���اق وا�سع بفعل
املخاوف من ال�رصاعات التجارية الدولية.
وارتفع الذهب  0.2باملئة يف املعامالت
الفوري���ة �إل���ى  1193.24دوالر للأوقي���ة
(الأون�ص���ة) بحل���ول ال�ساع���ة  0758بتوقيت
جرينت����ش .ويف اجلل�سة ال�سابق���ة ،بلغ الذهب
 1189.20دوالر للأوقي���ة ،وهو �أقل م�ستوى
ل���ه يف �أكرث من �أ�سب���وع .ومل ي�سج���ل املعدن
الأ�صف���ر تغريا يذك���ر يف العق���ود الأمريكية
الآجلة لي�ستقر عند  1198.40دوالر للأوقية.
وب�ش���كل ع���ام تع���زز خم���اوف الت�ضخ���م
الذهب الذي ينظ���ر �إليه على �أنه مالذ �آمن يف
مواجه���ة ارتف���اع الأ�سعار .وتعر�ض���ت �أ�سهم
الأ�س���واق النا�شئ���ة وعمالتها ل�ضغ���وط جراء

خماوف متعلقة بالت�ضخ���م يف تركيا وبعد �أن
�أظهرت بيانات �أن جن���وب �أفريقيا دخلت يف
ك�س���اد خالل الربع الثاين .وق���د تدخل ر�سوم
جمركية �أمريكية على �سل���ع �صينية �إ�ضافية
بقيم���ة  200ملي���ار دوالر حي���ز التنفيذ بعد
مهل���ة حم���ددة لتلق���ي التعليق���ات العام���ة
تنته���ي يوم اخلمي�س .وارتف���ع م�ؤ�رش الدوالر،
ال���ذي يقي����س �أداء العملة الأمريكي���ة مقابل
�سلة عمالت 0.2 ،باملئ���ة �إلى  .95.617ومن
ب�ي�ن املع���ادن النفي�س���ة الأخ���رى ،ارتفع���ت
الف�ض���ة يف التعام�ل�ات الفوري���ة  0.4باملئة
�إل���ى  14.13دوالر للأوقي���ة بع���د �أن هبطت
�إل���ى �أدن���ى م�ستوياته���ا من���ذ يناي���ر كانون
الث���اين  2016عن���د  13.97دوالر للأوقية يف
اجلل�سة ال�سابقة .ونزل البالتني واحدا باملئة
�إل���ى  768.50دوالر للأوقي���ة .ويف اجلل�س���ة
ال�سابق���ة ،الم�س���ت الأ�سع���ار  761.80دوالر
للأوقية ،وهو �أقل م�ستوى منذ � 16أغ�سط�س.
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القيد78794 :
التاريخ29/8/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )9914لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )112299لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة شهاوي تشييد املباني ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السيد /احمد شهاوي جمعة سالم باعتباره املصفي القانوني لشركة شهاوي
تشييد املباني ذ.م.م املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم
 ،112125طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها
من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم  21لسنة .2001

السيد /غالم نبي بت املصفي القانوني لشركة شركة نعيم اخلير التجارية ذ.م.م

املسجلة مبوجب القيد رقم  ،78794طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم  21لسنة .2001

4/9/2018

6/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به
ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :فادي مختار امني البيساني
االسم التجاري احلالي :سن هاوس إلدارة وتثمني العقارات
االسم التجاري املطلوب :سن هاوس للعقارات
األنشطة التجارية املطلوبة :األنشطة العقارية على أساس رسوم او عقود  -الداللة في العقارات

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :احمد عبداحلسني كاظم مكي البقالي
االسم التجاري احلالي :البقالي لإلستشارات وخدمات اجلودة
االسم التجاري املطلوب :فاست ستيبس للخدمات التعليمية
األنشطة التجارية املطلوبة :نشاط الترجمة ،أنشطة أخرى للتعليم
والتدريب ،أنشطة اخلبرة االستشارية في مجال اإلدارة ،تصميم برامج التدريب

اعالن رقم ()CR2018-127232
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم67718-4 :

2/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم ()CR2018-126315
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :سليمة غلوم حسن عبداهلل
االسم التجاري احلالي :النترنس للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد :النترنس لتأجير اآلالت واملعدات
قيد رقم90828-4 :

اعالن رقم ()CR2018-84421
تسجيل اسم جتاري

القيد11979 :
التاريخ10/5/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )9999لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة كينزونا ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب شركة كينزونا ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم ،11979
طالبني تغيير اإلسم التجاري من كينزونا ذ.م.م إلى كنزنا ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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بري :لبنان “يف العناية
الفائقة” اقت�صاديا
بيروت ـ رويترز:

ق���ال رئي�س جمل�س الن���واب اللبناين،
نبي���ه بري� ،أم�س الأربع���اء� ،إن “�أي طرف ال
ي�ستطي���ع �أن ي�صل �إلى ما ي���راه �أو يريده
يف ت�شكي���ل احلكوم���ة ،وعل���ى اجلميع من
دون ا�ستثن���اء �أن يقدم���وا التن���ازالت
مل�صلحة الوط���ن واخلروج من هذه الأزمة.
فلبن���ان الي���وم يف غرفة العناي���ة والو�ضع
االقت�ص���ادي خطري وال ميك���ن جتاهل هذا
الواق���ع ،مع الإ�شارة �إل���ى �أن لبنان هو غري
تركيا و�إي���ران” .وتطرق ب���ري ،خالل لقاء
نياب���ي� ،إلى املعلوم���ات املتوافرة عن �أن
�إ�رسائي���ل تعمل عل���ى تكثي���ف ن�شاطاتها
البرتولي���ة بالقرب من احل���دود اللبنانية،
وحتديدا حقل “كاري�ش” ،وقد تعاقدت مع
�رشكة يونانية “�أنريجيان” للبدء بالتنقيب
يف مار����س  .2019وقال �إن “املطلوب من
الدولة �أن تتحرك ب�رسعة ملنع االعتداء على
احلق اللبناين.

الأردن :ال�سجن � 10سنوات
لوزير “املهدي املنتظر”
عمان ـ عمون:

ق�ض���ت حمكمة �أمن الدول���ة الأردنية،
بال�سجن � 10سنوات م���ع الأ�شغال ال�شاقة
ملته���م يروج لطائفة يتزعمها �شخ�ص من
جن�سية عربية يزع���م �أنه املهدي املنتظر،
وعني وزيرا له يف الأردن.
ودانت املحكمة الرجل بتهمتي القيام
ب�أعمال من �ش�أنها تعري�ض �سالمة املجتمع
و�أمن���ه للخط���ر و�إح���داث فتن���ة والإخ�ل�ال
بالنظ���ام ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى تهم���ة مغادرة
الأرا�ض���ي الأردنية بطريقة غ�ي�ر م�رشوعة.
ووفق���ا لالئحة االتهام ،ف����إن املتهم ،وهو
م���ن عنا�رص الدرك ،ذهب �إل���ى دولة عربية
والتق���ى باجلماع���ة امل�سم���اة الأر�شدي���ة،
ويتزعمه���ا رجل من جن�سي���ة عربية يدعي
�أنه امله���دي املنتظر فالزمه مدة  20يوما
و�أ�صبح مقتنعا �أنه املهدي املنتظر فعينه
الأخري وزيرا ولقبه باملن�صور.

ليبيا تعيد فتح مطار
معيتيقة خالل يومني
طرابلس ـ رويترز:

قال م�س����ؤول �أم�س الأربع���اء �إن ليبيا
تعت���زم �إع���ادة فت���ح مط���ار معيتيق���ة يف
طرابل�س ،وه���و املطار الوحيد الذي يعمل
يف العا�صمة الليبية ،يف غ�ضون يومني.
وكان���ت ال�سلط���ات �أغلق���ت املط���ار
ب�سب���ب القت���ال بني جماع���ات متناحرة يف
املدينة.
ورع���ت الأمم املتح���دة ي���وم الثالثاء
اتفاق���ا لوق���ف �إط�ل�اق الن���ار ب�ي�ن تل���ك
اجلماع���ات الت���ي تتقات���ل من���ذ �أكرث من
�أ�سب���وع يف العا�صمة .وال يزال هذا االتفاق
�صامدا حتى الآن.
وقال ميالد معتوق وزير املوا�صالت
يف احلكوم���ة املدعومة م���ن الأمم املتحدة
خ�ل�ال م�ؤمت���ر �صحف���ي �إن م���ن املتوق���ع
ا�ستئن���اف العم���ل يف مط���ار معيتيق���ة يف
غ�ضون � 24أو � 48ساعة.
وكان م�س�ؤول���ون قال���وا �إن القت���ال
�أودى بحي���اة � 63شخ�ص���ا منه���م ثماني���ة
�أطف���ال و�ست ن�ساء ،ف�ضال عن �إ�صابة نحو
.159

 8قتلى يف تفجري مزدوج
بالعا�صمة الأفغانية
كابول ـ رويترز:

فجر انتح���اري نف�سه يف ن���اد لريا�ضة
امل�صارع���ة بح���ي يف غ���رب العا�صم���ة
الأفغاني���ة كابول �أم����س الأربعاء مما �أ�سفر
ع���ن مقت���ل � 8أ�شخا�ص عل���ى الأقل وتاله
انفجار ثان م�ستهدفا على الأرجح خدمات
الطوارئ وال�صحفيني.
وقال ن�رصت رحيم���ي املتحدث با�سم
وزارة الداخلي���ة �إن االنفج���ار الأول �أودى
بحي���اة � 8أ�شخا�ص على الأق���ل ،ف�ضال عن
�إ�صابة � 22آخرين.
ومل يت�ضح حتى الآن ال�سبب يف وقوع
االنفج���ار الثاين ومل ترد بعد معلومات عن
�سقوط م�صابني.
ومل تعل���ن حت���ى الآن �أي جه���ة
م�س�ؤوليته���ا ع���ن الهج���وم لكن���ه وقع يف
منطقة د�شت برت�شي حيث يعي�ش الكثري
من �أفراد �أقلية الهزارة ال�شيعية.
وق���ال املتحدث با�س���م �رشطة كابول
ح�شم���ت �ستانك���زاي �إن االنفج���ار الث���اين
وق���ع �أثن���اء م�ساع���دة ال�رشط���ة للم�صابني
ج���راء االنفج���ار الأول ويف وج���ود عدد من
ال�صحفيني.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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حكم �إ�رسائيلي بهدم قرية “اخلان الأحمر” الفل�سطينية
القدس المحتلة ـ وكاالت:

�أيدت املحكمة الإ�رسائيلية العليا� ،أم�س الأربعاء ،قرار هدم قرية اخلان الأحمر الفل�سطينية البدوية
يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،يف تطور و�صفته منظمة التحرير الفل�سطينية ب�أنه “جرمية حرب”.
وق���ال ق�ضاة املحكمة الإ�رسائيلية “نرف����ض االلتما�سات” التي تطالب بوق���ف هدم اخلان الأحمر،
و�أ�ضاف���وا �أن الأم���ر امل�ؤقت بوقف الهدم خالل النظ���ر يف هذه ال�شكاوى “�سيُلغى خ�ل�ال � 7أيام اعتبارا
م���ن الأربعاء” .وحذرت منظمة التحرير الفل�سطينية حكومة �إ�رسائي���ل من �أي م�سا�س بقرية اخلان الأحمر
�أو تهج�ي�ر �سكانها ،واعتربت ذلك مبثابة جرمية ح���رب وانتهاك للقانون الدويل الإن�ساين وكل الأعراف
الدولي���ة .وقال �أحمد التميمي ،ع�ض���و اللجنة التنفيذية ملنظمة التحري���ر الفل�سطينية� ،إن القرار الذي
�أ�صدرت���ه املحكمة الإ�رسائيلية العليا ،قرار م�سي�س لت�ضليل ال���ر�أي العام العاملي لإخفاء نوايا احلكومة
الإ�رسائيلي���ة امل�سبق���ة بهدم قرية اخلان الأحمر وتهج�ي�ر �سكانها .و�أ�ضاف التميم���ي �أن �إقدام احلكومة
الإ�رسائيلية على تنفيذ قرار العليا الإ�رسائيلية بهدم قرية اخلان الأحمر وتهجري �سكانه حتد �صارخ لكل
العامل ،وانتهاك خطري للقانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.

ماتي�س :ال معلومات عن امتالك املقاتلني �أ�سلحة كيماوية

جي�ش الأ�سد يق�صف �إدلب وم�سلحو املعار�ضة ي�ستعدون لهجوم

عواصم ـ رويترز:

ق�صف اجلي�ش ال�سوري �آخر معقل للم�سلحني املعار�ضني للرئي�س ب�شار الأ�سد �أم�س الأربعاء
بينما قال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �إن امل�سلحني فجروا ج�سرا �آخر يف ظل تكهنات بهجوم
حكومي .وجتهز دم�شق ،بدعم من حليفتيها رو�سيا و�إيران ،لهجوم بهدف ا�ستعادة �إدلب واملناطق
وقال���ت وزارة الدف���اع الرو�سي���ة �إن ال�رضب���ات
اجلوي���ة التي نفذت يوم الثالثاء مل ت�ستهدف �سوى
املت�شددين ومل ت�صب مناطق م�أهولة.
وق���ال املر�صد ال�س���وري حلق���وق الإن�سان �إن
ال�رضب���ات قتلت  13مدنيا بينهم �أطفال ومل ي�سقط
ب�سببها مقاتلون.
كم���ا ق���ال عم���ال �إنق���اذ وم�ص���در باملعار�ضة
واملر�ص���د ال�س���وري �إن ري���ف ج��س�ر ال�شغ���ور غربي
املنطق���ة كان �أي�ض���ا اله���دف الرئي�س���ي لل�رضبات
اجلوية التي نفذت �أم�س الأربعاء.
و�أث���ار احتم���ال �ش���ن هج���وم على �إدل���ب قلق
وكاالت الإغاثة الإن�سانية.
وقالت الأم���م املتحدة �إن النازح�ي�ن ي�شكلون
بالفع���ل حوايل ن�صف عدد من يعي�شون يف املناطق
الواقع���ة حتت �سيط���رة املعار�ض���ة يف �شمال غرب
�سوريا وعددهم  3ماليني.
وقالت منظمة العفو الدولي���ة املعنية بحقوق
الإن�سان يف بيان �أم����س �إن حياة ”ماليني الأ�شخا�ص
يف �إدل���ب الآن يف �أي���دي رو�سي���ا وتركي���ا و�إي���ران“
وحثت جميع الأطراف على عدم مهاجمة املدنيني.
م���ن جانبه ،ق���ال وزي���ر الدف���اع الأمريكي جيم
ماتي����س �إن���ه ”ال توج���د �أي معلوم���ات خمابراتي���ة“
ع���ن امتالك جماع���ات املعار�ض���ة يف حمافظة �إدلب
ال�سوري���ة لأي ق���درات �أ�سلحة كيماوي���ة م�ضيفا �أن
احلقائق ال تدعم ت�أكيدات رو�سيا بهذا اخل�صو�ص.
وعلى م���دى الأي���ام القليل���ة املا�ضي���ة نقلت

املجاورة يف �شمال غرب البالد وا�ست�أنفت ال�ضربات اجلوية مع رو�سيا بعد �أ�سابيع من الهدوء.
ويبدو م�صري �إدل��ب الآن معتمدا على الأرج��ح على نتائج قمة طهران التي تعقد ي��وم غد
اجلمعة بني زعماء رو�سيا وتركيا و�إيران وهو اجتماع قال نائب وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي
ريابكوف �أم�س الأربعاء �إنه �سيجعل الو�ضع ”�أو�ضح“.

اجلي�ش الإ�رسائيلي:
م�ستعدون لأي حرب
القدس المحتلة ـ وكاالت:

•رئي�س �أركان اجلي�ش الإيراين اللواء حممد باقري على خطوط القتال يف �سوريا

و�سائل �إعالم رو�سية عن م�س�ؤولني رو�س قولهم �إن
لدى ”املت�شددين“ خطة ل�شن هجوم كيماوي زائف
يف �إدلب لتوريط الأ�سد.
وقال ماتي�س لل�صحفيني املرافقني له يف رحلة
�إل���ى العا�صمة الهندية نيودلهي ”ال توجد لدينا �أي
معلوم���ات خمابراتية ت�شري �إلى �أن املعار�ضة لديها
�أي ق���درات كيماوية“ .و�أ�ض���اف ماتي�س ”ال ميكننا

ر�ؤية �أي �ش���يء ي�شري �إلى �أن املعار�ضة متتلك تلك
الق���درة“ .وتابع �أن حكومة الأ�سد على النقي�ض لها
تاريخ يف ا�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة.
وردا عل���ى �س�ؤال عم���ا �إذا كانت هناك م�ؤ�رشات
عل���ى �أن احلكوم���ة ال�سوري���ة ت�ستع���د ل�ش���ن هجوم
بالأ�سلح���ة الكيماوية يف �إدلب ق���ال ماتي�س ”�أعتقد
�أن الرد الأمثل هو �أننا مت�أهبون متاما“.

بعث رئي�س الأركان الإ�رسائيلي غادي
�آيزنكوت ،بر�سالة �إل���ى �أع�ضاء الكابينيت
وجلن���ة اخلارجي���ة والأمن ل���دى الكني�ست،
�أكد فيها �أن اجلي����ش الإ�رسائيلي بلغ ذروة
قدراته ،وم�ستعد خلو�ض �أي حرب حمتملة.
وت�ضمن���ت الر�سالة ،ردا على ت�شكيك
م�س����ؤول التجني���د يف اجلي����ش الإ�رسائيلي
يت�سح���اك بري���ك ،يف م���دى ا�ستع���داد
اجلي�ش الإ�رسائيلي حل���رب حمتملة .وكتب
�آيزنك���وت :لن يفتق���ر اجلي����ش للجاهزية
�أبدا ،لكن هناك ثمة فج���وات ،وعلينا نحن
الق���ادة تن�سي���ق عملي���ات بن���اء الق���وات،
واحلف���اظ على تفوق اجلي����ش الإ�رسائيلي،
وا�ستغ�ل�ال كل فر�ص���ة �سانح���ة م���ن �أجل
مواكبة اجلي�ش التحديات امل�ستقبلية.
و�أعل���ن م�صدر يف اجلي����ش الإ�رسائيلي
�أم����س االربع���اء� ،أن قدرات اجلي����ش حاليا
تف���وق قدراته يف �أي وقت م�ضى .و�أكد �أن
اختبار ا�ستيع���اب مفهوم املعركة ،وجودة
اال�ستخبارات ،و�شمولية الت�سلح الدقيق.

ع�شية انطالق حمادثات جنيف� ...رشوط حوثية جديدة “لإف�شالها”
جنيف ـ وكاالت:

•املبعوث الدويل �إلى اليمن مارتن غريفيث

قال����ت م�صادر مطلع����ة على مباحث����ات جنيف،
�إن ميلي�شي����ات احلوث����ي املدعوم����ة م����ن �إي����ران،
و�ضع����ت �رشوطا جديدة قب����ل احل�ض����ور ،الفتة �إلى
�أن االنقالبي��ي�ن ،بتوجيه م����ن ميلي�شيات حزب اهلل،
ي�سعون �إلى �إف�شال امل�شاورات قبل �أن تبد�أ.
ورجح����ت امل�صادر �أن احلوثي��ي�ن لن ي�صلوا يف
موعدهم املحدد �إلى جنيف.
وم����ن املق����رر �أن جترى حمادث����ات جنيف حتت
رعاي����ة الأم����م املتح����دة ،يف ال�ساد�س م����ن �سبتمرب

اجل����اري ،ب��ي�ن احلكوم����ة ال�رشعي����ة وامليلي�شي����ات
احلوثية ،يف حماولة لإنهاء الأزمة يف اليمن.
وكان وزي����ر اخلارجي����ة اليمن����ي خال����د اليماين،
ق����د حدد يف �أغ�سط�س املا�ض����ي “خطوطا عري�ضة”،
اعتربه����ا �ضمانا لنج����اح امل�ش����اورات ،التي تذهب
�إليه����ا احلكوم����ة ال�رشعي����ة ب�����أوراق ميداني����ة قوية،
داعي����ا يف الوق����ت ذات����ه االنقالبيني �إل����ى التخل�ص
م����ن “التبعي����ة الإيرانية” قبل اجللو�����س �إلى طاولة
املحادثات.
وحذر وزي����ر اخلارجية االنقالبي��ي�ن من املجيء
�إل����ى جني����ف بعقلية “�إيراني����ة” ،قائال �إن����ه �إذا “جاء

الط����رف االنقالب����ي ب�شع����ارات �إيراني����ة ،ففي هذه
احلالة ،ف�إنهم ال يريدون �أي �سالم”.
و�أ�ض����اف �أن “الإيرانيني لن ينجدوا احلوثيني،
وم���ش�روع �إي����ران الت����ي تعاين م����ن �أزمة كب��ي�رة م�آله
الف�شل” .يذكر �أنه خالل عامني بعد �آخر مفاو�ضات
�سيا�سي����ة عق����دت يف الكوي����ت حلل الأزم����ة وباءت
بالف�ش����ل ،متك����ن اجلي�ش اليمني وق����وات املقاومة
املدعوم����ة م����ن حتال����ف دع����م ال�رشعية م����ن حترير
العدي����د م����ن املناط����ق اال�سرتاتيجية ،و�ص����وال �إلى
معقل احلوثي��ي�ن يف �صعدة واحلديدة على ال�ساحل
الغربي ،مبا يقوي املوقف التفاو�ضي للحكومة.

دعوة أممية للتهدئة وتوفير الحماية للمتظاهرين

تجدد المواجهات في البصرة غداة اشتباكات دامية

البصرة ـ وكاالت:

جتددت املواجهات �أم�س الأربعاء بني قوات
الأمن العراقي���ة ،التي ا�ستخدمت الر�صا�ص احلي
ومتظاهري���ن يف مدين���ة الب��ص�رة الت���ي �شه���دت
الثالثاء مقتل  6متظاهرين يف مواجهات مماثلة.
واحت�ش���د �آالف املتظاهري���ن �أم����س �أمام مقر
املحافظ���ة يف و�س���ط الب�رصة يف جن���وب العراق يف
مواجهة قوات الأمن التي �أطلقت الر�صا�ص احلي
والقنابل امل�سيلة للدموع.
ب���دوره ،دعا ممثل الأمم املتح���دة يف العراق،
�إلى “تهدئة” الأو�ض���اع يف الب�رصة بجنوب العراق
غ���داة يوم م���ن االحتجاج���ات الأك�ث�ر دموية ،قتل
خالل���ه � 6أ�شخا����ص ،بينما ت�ؤك���د ال�سلطات اتخاذ
�إج���راءات ملعاجل���ة الأزم���ة ال�صحية احل���ادة التي
ت��ض�رب هذه املحافظ���ة الغنية بالنف���ط .واحت�شد
الآالف حول مقر املحافظ���ة ،و�سط مدينة الب�رصة،
وق���ام بع�ضه���م بر�ش���ق املبن���ى بقناب���ل حارق���ة
ومفرقعات ،وردت ال�رشطة بقنابل م�سيلة للدموع
و�إطالق نار.
و�صباح الأربعاء ،بدت �ش���وارع مدينة الب�رصة
�إح���دى �أكرث مدن الع���راق كثاف���ة �سكانية وحيث

•جتدد املواجهات يف الب�رصة غداة يوم دامٍ

انطلق���ت احتجاج���ات مطل���ع يولي���و للمطالب���ة
بتح�سني اخلدمات العامة والبنى التحتية ومعاجلة
البطال���ة ،خالية م���ن املارة ،و�أغلق���ت �أبواب عدد
كبري من املحال التجاري���ة ،وانت�رشت يف �شوارعها
�إطارات �سيارات حمرتقة.
وب���دت �آثار حرائق على مبنى حمافظة الب�رصة

املوقع الرئي�سي للتظاه���رات نتيجة �إلقاء قنابل
حارق���ة ومفرقع���ات �ألقاه���ا متظاه���رون وا�صلوا
احتجاجاتهم حتى �ساعة مت�أخرة من الليل.
وق���ال رئي����س املجل����س احلكوم���ي حلق���وق
الإن�س���ان يف الب��ص�رة مه���دي التميم���ي� ،إن تل���ك
االحتجاج���ات خلّف���ت “�ستة قتلى و�أك�ث�ر من 20

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

جريح���ا م���ن املتظاهري���ن” ،متهما ق���وات الأمن
“بفتح النار مبا�رشة على املتظاهرين”.
من جانبه ،دعا املمث���ل اخلا�ص للأمني العام
للأم���م املتحدة يف الع���راق يان كوبي����ش الأربعاء
“ال�سلط���ات �إلى جتنب اال�ستخدام املفرط للقوة
�ض���د املتظاهرين ،وتوفري احلماي���ة الالزمة لأهل
الب��ص�رة” .و�أ�ص���در رئي�س الوزراء حي���در العبادي
قب���ل الإعالن عن مقتل �ست���ة متظاهرين ،الثالثاء
�أم���راً “بعدم �إط�ل�اق �أي ذخرية حية �س���واء باجتاه
املتظاهرين �أو يف اجلو”.
بدوره� ،شجب الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر
الفائ���ز يف االنتخاب���ات الت�رشيعية وال���ذي ي�سعى
م���ع العب���ادي لت�شكي���ل احلكومة املقبل���ة للبالد
يف تغري���دة عل���ى موق���ع “تويرت” �أعم���ال العنف،
متهم���ا “بع�ض املد�سو�س�ي�ن يف القوات الأمنية”
بالتعدي عل���ى املتظاهرين.وذكر مرا�سل فران�س
بر�س �أن متظاهرين قام���وا خالل الليلة املا�ضية،
بحرق �إطارات لقطع �شوارع يف مناطق متفرقة من
املحافظة التي تعاين �أزمة �صحية متفاقمة ب�سبب
تلوث املي���اه �أدت لوقوع �أكرث م���ن � 20ألف حالة
ت�سمم.

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

opinion@albiladpress.com
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يف �أج���واء التق���دم والتط���ور املذه���ل
ال���ذي تعي�ش���ه املحافظة اجلنوبي���ة على كل
امل�ستوي���ات ،د�ش���ن �سي���دي �سم���و ال�شيخ
خليف���ة بن علي �آل خليف���ة حمافظ املحافظة
اجلنوبي���ة يوم �أم����س �أول �صحيفة للمحافظة
(اجلنوبية تامي���ز) يف قاعة مركز زين للتعلم
الإلك�ت�روين بجامع���ة البحري���ن ،بح�ضور عدد
من الوزراء وممثلني من القطاعني احلكومي
واخلا����ص ،وه���ذه ال�صحيفة �ستك���ون عن�رصا
متح���ركا ومركز �إ�شعاع علميا وثقافيا �سيربز
فيه النت���اج الثقايف والتاريخ���ي واحل�ضاري
يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة ،ودلي�ل�ا ال غنى عنه
لأوجه احلياة الثقافية واالجتماعية املتعددة
للمحافظة.

ويف كلمت���ه خ�ل�ال احلف���ل ق���ال �سم���وه
“ال�صحيف���ة متث���ل �رضورة وو�سيل���ة �إعالمية
وفكري���ة لإي�ص���ال الكلم���ة ،وتكري����س روح
املجتم���ع الواحد ،ونقل الأخب���ار واملعلومات
املهم���ة ،و�إتاحة الفر�ص���ة للمواطن لتقدمي
ر�أي���ه والب�ل�اغ ع���ن �شك���واه ،مو�ضح���ا �أنه���ا
�صحيف���ة جمتمعي���ة بحتة هدفه���ا التوا�صل
م���ع املواطنني والرق���ي بامل�ستوى الإعالمي
والفكري والأدب���ي للمحافظة ،حيث �إن �إدارة
ال�صحيفة تقوم على الطاقات ال�شبابية ذات
الفكر امل�ستنري املتجدد”.
هذا امل��ش�روع الفريد من نوع���ه �سيخدم
الن�ش���اط الفك���ري يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة
مبختلف الأوج���ه ،و�سيفتح �أم���ام املواطنني

تدشين “الجنوبية تايمز” المقياس
األكمل للعمل الفريد والناجح
�أك�ب�ر ق���در م���ن امل�شارك���ة يف �صن���ع القرار
ور�س���م الآف���اق وامل�س���ارات املرج���وة عل���ى
جمي���ع امل�ستويات ،كما �أن���ه �سيعزز اقرتاب
املواطن�ي�ن م���ن امل�رشوع���ات املختلفة التي
تق���ام يف املحافظ���ة واال�ستماع �إل���ى �آرائهم
ومالحظاته���م واحتياجاته���م و�ضم���ان �سري
العمل يف الطريق ال�صحيح� ،صحيفة �ستغطي
احل���راك الثق���ايف واالجتماع���ي وال�سياح���ي
يف املحافظ���ة و�ست���زود الق���ارئ مبختل���ف
الق�ضايا والتطورات ،فهي �أ�شبه باملو�سوعة
امل�صغرة ،االجتماعية والثقافية والعلمية.
كم���ا قال �سموه عن ه���ذه ال�صحيفة “�إن
(اجلنوبية تاميز) نبعت م���ن اهتمام وتقدير
�سم���و رئي����س جمل����س ال���وزراء بال�صحاف���ة

البحريني���ة) .نعم ...ف�سي���دي �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوق���ر حفظه اهلل ورعاه ،هو
قائ���د امل�سرية وربان الدف���ة وقائد نه�ضتنا
االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة والثقافي���ة،
ولل�صحاف���ة البحريني���ة عناي���ة خا�ص���ة عن���د
�سم���وه ،وحقق���ت مكان���ة مرموق���ة وو�ص���ل
الكات���ب وال�صح���ايف البحرين���ي بف�ضل دعم
واهتم���ام �سم���وه �إلى العاملية ب���كل اقتدار،
ومازال���ت الإجن���ازات تتوال���ى يف �سج���ل
ال�صحاف���ة البحريني���ة بف�ضل اهتم���ام �سمو
رئي�س الوزراء.
“اجلنوبي���ة تامي���ز” املقيا����س الأكم���ل
للتطور والعمل الفريد والناجح.

ياسمينيات
ياسمين
خلف
yasmeeniat

@yasmeeniat.com

ومشاهيرنا لألسف!...
ال �أمزح� ،أه���م الكفار �أم نحن؟ بغ�ض
النظ���ر ع���ن ال�ش���ق العقائ���دي الدين���ي،
وبغ�ض النظر عن احلياة ال�شخ�صية التي
يعي�شه���ا الأجان���ب يف الغ���رب ،فالكثري
منهم يت�رصفون ب�أخالقيات الإ�سالم التي
قلما جندها عندنا“ ،نحن امل�سلمون”.
مادون���ا ،الت���ي احتفل���ت ال�شه���ر
املا�ضي بعيد ميالده���ا ال�ستني ،وجدت
�أن �أف�ض���ل طريق���ة حتتف���ل به���ا بعي���د
ميالده���ا �أن جتم���ع التربع���ات للأطفال
الأيتام ،فبد�أت منذ فرتة فتح ح�ساباتها
لتتلق���ى التربعات من �أجل �أن ت�صل �إلى
هدفه���ا وجتم���ع �أكرث م���ن � 60ألف دوالر
لتوفر الأكل ،والتعليم والرعاية ال�صحية
للأطفال املحرومني من الأيتام يف الريف
الأفريقي ،هذا غ�ي�ر افتتاحها م�ست�شفى
وم�ؤ�س�سة خريية ،وتبنيه���ا �أربعة �أطفال
�أيتام.
ل�س���ت هن���ا لأجم���د ه���ذه املغني���ة،
فل�ست من متابعيها يوما ً ،لكنها منوذج
م���ن من���اذج كث�ي�رة لأجان���ب ي�س�ي�رون
عل���ى ذات النهج ،فه���ي لي�ست الوحيدة
لأ��ض�رب فيه���ا املث���ل ،لك���ن ميك���ن �أن
نق���ارن به���ا بع����ض “م�شاه�ي�ر العرب”،
مثل من همهن الوحي���د احتفاالتهن� ،أي
ف�ست���ان �سريتدين ،وك���م �سينفقن على
جموهراتهن ،وب�أية �سيارة �سي�صلن قاعة
احلفل ،ومن �سيدعني من امل�شاهري ،ومن
�سيحي احلفل من املغنني واملطربني �أو
حت���ى الراق�صني( ،وخذ وخ���ل) من هذه
البهرجة التي هدفها فرقعات “ال�سو�شل
ميدي���ا” ،واال�ستح���واذ عل���ى �أك�ب�ر عدد
م���ن “الالي���كات والفل���ورز” ،ولتت�صدر
�أ�سما�ؤهن الأخبار الفنية يف ال�صحف ،ومل
يك���ن من بينهن � -أو حت���ى من بينهم -
من فكرت يوما ً يف �أن ت�ستغل �شهرتها يف
خدمة الفئ���ات املحرومة يف املجتمع ،من
مر�ضى ،و�أيتام و�أ�رس حمتاجة.
والأده���ى والأمر� ،أن ه�ؤالء امل�شاهري
يتلق���ون الهداي���ا مما غلى ثمن���ه ،وعلت
قيمته من فالن وعلتان ،ولو طُ لب منهم
التربع بتلك الهدايا لطفل ال يجد حليب
يومه� ،أو طالب ال يجد ثمن زيه املدر�سي
لتع���ذروا ،وت�أفف���وا و�أ�شاح���وا وجوههم
كم���ن �أ�صي���ب ب�صم���م ،ال ي�سم���ع ب�سببه
�رصخات املحرومني واملحتاجني.
�أغل���ب م�شاهرين���ا للأ�س���ف يرددون
نف����س اال�سطوانة حت���ى �إن مل يعوا متاما ً
بُعده���ا احلقيق���ي“ :الف���ن ر�سالة” دون
�أن يك���ون له���م يف الواقع حت���رك فعلي
لتطبيق هذه الر�سالة ببعدها الإن�ساين �أو
التنموي ،ف�إن كانت للفن ر�سالة فلتكن
يف ال�سعي نحو الرق���ي ،والتنوير ،ور�سم
الطري���ق للآخرين لبناء جمتمع مبني على
الأخالق ،ال بجر اجليل اجلديد ل�سلوكيات
تدفعهم نحو هاوية الرتدي الأخالقي.

ياسمينة:
العم���ل الإن�س���اين ال دي���ن ل���ه وال
جن�سية ،فلنتعلم ممن ميلكون الرحمة يف
قلوبهم.

رؤية مغايرة

زيارة خارج السياق
التقليدي
بد�أ قبل �أيام الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي ،جولته اخلارجية التي يزور خاللها
البحرين وال�صني و�أوزبك�ستان ،وخالل زيارته
البحرين ،عقد مع جاللة امللك املفدى جل�سة
مباحث���ات ملناق�ش���ة �آخر تط���ورات العالقات
الثنائي���ة ب�ي�ن البلدي���ن و�سب���ل تدعيمه���ا،
ف�ضالً عن الت�شاور والتن�سيق ب�ش�أن عدد من
الق�ضايا الإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.
خمط���ئ م���ن ي�صن���ف زي���ارة الرئي����س
امل��ص�ري عبدالفت���اح ال�سي�سي ب�أنه���ا زيارة
تقليدي���ة بروتوكولي���ة ب�ي�ن ال���دول ،فهي
حتمل دالالت تتنا�سب مع الو�ضع الإقليمي،

ب���دالً من “التواط�ؤ” الإيجابي الذي ارت�ضاه
اجلمي���ع ب����أكالف وا�ضح���ة ،والقائ���ل با�ستحالة
�إنت���اج موق���ف وطن���ي �أو ر�سم���ي �إزاء الق�ضايا
املتفج���رة داخلي���ا ً وخارجي���ا ً واال�ستعا�ضة عن
ذلك باعتماد “كل فريق” �سيا�سة خا�صة حتت
�سق���ف ع���ام ،يخطو “ح���زب اهلل” باجت���اه دفع
“كل” لبنان� ،رشعي���ة و�شارعا ً� ،إلى اال�صطفاف
يف �سيا�سة �إي���ران! ومعاركها وحروبها الراهنة!
ويري���د م���ن اللبناني�ي�ن الدخ���ول يف �رشاكة مع
م�أزوم�ي�ن! ويدعوهم �إلى التن���ازل عن ذواتهم
وانتماءاتهم وهويّاته���م وم�صاحلهم و�أرزاقهم

فاتن حمزة
اختي���ار البحري���ن كوجه���ة �أولى م���ن بني ما
يق���رب من مئت���ي دولة لزيارته���ا له دالالت
ال تخف���ى عل���ى املتاب���ع لل�ش����أن اخلليج���ي
والعرب���ي ،فب�ي�ن ال�سط���ور ر�سال���ة للداخل
و�أخرى للخ���ارج ،والر�سالتان حتمالن املعنى
ذات���ه ،البحري���ن لي�س���ت وحيدة ،وه���ي و�إن
كانت �صغرية يف م�ساحته���ا� ،إال �أن لها �ش�أنا
ي�ستح���ق �أن يزورها رئي�س �أكرب دولة عربية،
وبه���ذا تك���ون البحري���ن االمت���داد الطبيعي
مل�رص العروبة والإ�سالم ،و�إن بعدت امل�سافة
بينهم���ا ،والت���ي قربه���ا الرئي����س ال�سي�سي
مبقولته “م�سافة ال�سكة” .م�رص اليوم تعترب

ركي���زة �أ�سا�سية للأمن واال�ستقرار يف الوطن
العرب���ي ،بعد م�ساهماته���ا ودورها املهم يف
املنطق���ة ،ودعمه���ا الدائ���م ال���دول العربية
واخلليجي���ة على وج���ه اخل�صو�ص يف خمتلف
الق�ضاي���ا ،وتعزيز العالق���ات الثنائية معها
حتما ً �سيحقق امل�صال���ح امل�شرتكة املرجوة
للبلدين.
نح���ن بحاجة ملثل ه���ذه اللقاءات وفتح
�آفاق جدي���دة يف �شتى املج���االت ،توافقات
ب����إذن اهلل �ستع���ود بالنف���ع عل���ى ال�شعبني
كم���ا �ست�ؤكد مدى ق���وة التفافن���ا وتالحمنا
ومودتنا.

“حزب اهلل” ولبنان! ()2

علي نون

خدم���ة ملجهود احل���رب التي تخو�ضه���ا �إيران،
و�أك�ث�ر يف واقع احلال مما تري���د �إيران الذهاب
�إلي���ه! �أي �أنه يريد من لبنان �أن يلتزم ما ال تريد
�إي���ران االلتزام به! وم���ا ال تريد بقاي���ا ال�سلطة
الأ�سدية يف واقع احلال ،االلتزام به!
طه���ران تعر�ض على عادته���ا عندما تكون
م�أزومة� ،إع���ادة و�صل ما انقطع م���ع ال�سعودية
ودول اخلليج العربي! وت�سعى على مدى و�سعها
من �أج���ل تثبيت ع���دم القطع م���ع الغربيني يف
ال�سيا�سة والتجارة واالقت�صاد واملال والتبادل
عل���ى �أنواعه! وال تتمنى �سوى االنتهاء من حقبة

دونالد ترامب للعودة �إل���ى امل�سار الذي فتحه
ال�سيّئ الذكر باراك �أوباما ،ثم تفعل امل�ستحيل
واملمك���ن م���ن �أجل تو�سي���ع خياراته���ا حتى لو
ا�ضط���رت �إلى تق���دمي تن���ازالت تاريخية مثلما
ح�ص���ل يف االتفاق الأخري اخلا����ص ببحر قزوين،
وب�شّ ���ار الأ�سد ال يزال يحلم باللحظة التي تفتح
يف وجهه جم���دداً �أبواب الغ���رب ،وي�ؤلف وقائع
ويار�س يف الواقع كل
عل���ى خلفية ذلك احللم! مُ
ما ي�ؤكد �صالحيته حلماية حدود �إ�رسائيل ،ورغم
ذلك وم���ا هو �أكرث من���ه و�أفظ���ع ،ال يجد “حزب
اهلل” �سوى لبن���ان لدعوته �إلى “�إعادة النظر يف
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ومضة قلم
محمد
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

لمــاذا ال نقـــرع
جـرس اإلنـذار!
الإعالن الذي ي�ص����در �سنويا لأف�ضل
اجلامع����ات يف الع����امل ويخل����و م����ن الدول
العربي����ة ال يب����دو �أن����ه يهم الع����رب كثريا
وال قليالً ،املالح����ظ �أن هناك حالة جتاهل
م����ن جمي����ع ال����دول العربي����ة ب��ل�ا ا�ستثناء
رغ����م �أهميت����ه البالغ����ة؟ البع�����ض ال يج����د
م��ب�ررا �سوى الق����ول �إن اعتماد الت�صنيف
الدويل غ��ي�ر قاب����ل للقيا�����س كمخرج من
ه����ذه امل�س�ؤولي����ة� ..إنّ املقايي�س املتبعة
للت�صني����ف متفاوت����ة ك�سمع����ة امل�ؤ�س�سة
املعتمدة من قبل اخلرباء �أو عدد الباحثني
احلا�صلني على اجلوائز العاملية.
كان متوقع����ا م����ن اجلامع����ات الت����ي
ج����اءت خ����ارج الت�صني����ف ال����دويل ونعني
اجلامعات العربية بالتحديد �أن تعلن على
الأق����ل الإق����رار بو�ضعها “املخج����ل” ،ثم
الإ�رساع ب�إج����راء التقييم الالزم للخروج من
هذه احلال����ة املزرية وال نق����ول املناف�سة
على املراكز الأولى لأنّ هذا يبدو لنا حلما
بعيدا جدا يف اللحظة الراهنة.
بالطب����ع لي�ست امل����رة الأول����ى التي
جتد فيها اجلامعات العربية نف�سها خارج
قائمة �أف�ض����ل اجلامعات ،فمن����ذ �سنوات
وجامعاتنا تعاين ف�شال ذريعا يف براجمها،
واجلامعة العربية الوحيدة ك�أف�ضل جامعة
يف العامل العربي جاءت يف املرتبة !596
يت�س����اءل الكث��ي�رون ،م����ا العم����ل
لتح�س��ي�ن م�ست����وى اجلامع����ات يف الع����امل
العرب����يّ ؟ املب����ادرات يف ه����ذا املج����ال
عديدة منها تبادل اخلربات واملمار�سات
وتنظيم ور�ش و�إقامة الفعاليات وغريها،
فه����ل عمل����ت جامعاتنا على الأخ����ذ بها �أم
بقي����ت يف موقف املتف����رج وك�أنّ امل�س�ألة
ال تعنيه����ا؟ خ��ب�راء التعليم يو�ص����ون ب�أنه
يج����ب عل����ى م�ؤ�س�س����ات التعلي����م العايل
تبادل املعلوم����ات والتعلم من نظرياتها
كو�سيل����ة ال مف����ر منها للتطوي����ر ،وهذا ال
�ش����ك �سي�سه����م يف حت�س��ي�ن التعلي����م يف
عاملنا العربيّ .
البد هنا من الإ�شارة �إلى جتربة لإحدى
ال����دول الأوروبية “فنلن����دا” التي كر�ست
جل طاقاته����ا لتطوير نظامه����ا التعليمي
وبالت����ايل ا�ستطاعت �أن تكون �أقوى دولة
تعليميا ً طبقا لتقرير التناف�سية العاملية،
ولدى �س�ؤال وزي����ر التعليم يف فنلندا عن
���س�ر احتاللها املرك����ز الأول �أجاب �أن بالده
ومنذ الق����رن التا�سع ع�رش بنت هويتها من
خ��ل�ال “اال�ستثم����ار يف التعلي����م للجميع”،
كم����ا �أنّ اختي����ار املدر�س��ي�ن يت����م بعناية
�شدي����دة� ،أي الب����د �أن يتمت����ع بالكف����اءة
العالي����ة فال يكف����ي – كما يق����ول الوزير
الفنلندي – �أن يكون حا�صال على �شهادة
البكالوريو�����س �أو اللي�سان�س حتى يتمكن
من �شغل وظيفة “مدر�س”.

بع�ض عالقاته الإقليمية والدولية”؟!.
حتى �ضم���ن مقايي�سه و�سيا�ساته و�أدجلته،
ال ير�ض���ى “ح���زب اهلل” للبنان متع���ة م�ساواته
عل���ى الأق���ل ،ب�إي���ران� ...أو الأ�سد؟! ب���ل يطلب
م���ن اللبناني�ي�ن ما ال تطلب���ه �سلط���ة �إيران من
الإيراني�ي�ن! ويتغا�ضى يف ال�ش���كل وامل�ضمون
ع���ن “حقائق الأ�س���د الإ�رسائيلي���ة” ،لكنه يتجر�أ
(و�أي جر�أة؟!) على مطالبة لبنان “حكومة وقوى
�سيا�سي���ة” بالت�ص���دّي ملا ي�صفه ب���ـ “الت�سلّل
الإ�رسائيل���ي ع�ب�ر تطبي���ع العالقات م���ع بع�ض
الدول العربية”!“ .امل�ستقبل”.
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تنظيم دورة المدربين الدولية للكرة الطائرة

سبورت

sports@albiladpress.com

لقطة
أحمد كريم

الرفاع

استمرارا لدوره البارز يف دعم وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية والتحكيمية يف مجال لعبة الكرة الطائرة ،ينظم مركز البحرين
الدويل لتطوير الكرة الطائرة دورة املدربني الدولية (املستوى األول) يف الفرتة من  6لغاية  13سبتمرب الجاري.
وقال عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة ،رئيس املركز محمد الذوادي إن املركز قام باإلعداد والتنظيم الستضافة
الدورة وتجهيز كافة املتطلبات اللوجستية منذ فرتة طويلة بالتنسيق مع االتحاد الدويل لتسجيل الدارسني ومنحهم الروابط
اإللكرتونية ،حيث يعترب هذا النوع من الدورات ضمن برنامج التدريب عن بُعد ( ،)elearningوالذي اعتمده االتحاد الدويل
مؤخرا .وأضاف الذوادي أن مركز البحرين الدويل لتطوير الكرة الطائرة اعتمد  37مشاركا ميثلون مختلف دول العامل مبا فيها
مملكة البحرين بتواجد  19مشاركا ،والعراق مبشارك واحد ،واليابان  ،2والكويت  7مشاركني ،وباكستان مشارك واحد ،وبولندا
مشارك واحد ،ورصبيا ومرص باملثل ،والسعودية  3مشاركني ،وقربص مشاركني اثنني ،فيام تم ترشيح املحارض الدويل شهاب
الريامي من سلطنة عامن مديرا ومحارضا لهذه الدورة التي سيرشف عليها أحمد عبدالعال منسق الدورة.

قبل  3سنوات كتب العبد لله مقاال تحت عنوان:
“ملاذا ال يكون دوري نارص؟” متهكام عىل التطور
الالفت لدورة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
الرمضانية يف ظل تراجع دوري كرة القدم وبلوغه
حالة يرىث لها!
كنت أستغرب رصف كل هذا املال عىل الدورة
الرمضانية من جانب املؤسسات والرشكات الراعية،
بينام املسابقة التي متثل واجهة الكرة البحرينية ال
ينالها نصيب من هذا العطاء.
واقرتحت يومها أن يستثمر النجاح الكبري التنظيمي
والجامهريي ل “دورة نارص” يف سبيل تطوير
مسابقة الدوري العام وتغيري مسامها إىل “دوري
نارص” ،بحيث يتم تحويل الدعم املايل واالهتامم
اإلعالمي عليها ،لينعكس تطور املسابقة بالفائدة
عىل املنتخبات الوطنية.
يف ذلك الوقت وردين اتصال هاتفي من شخص
مسؤول -لن أذكر اسمه -قال يل كالما سيأيت يف
السياق!!
أما األمر الذي دعاين للرشوع يف كتابة هذا املقال،
فهو نقاش جمعني برئيس جمعية الصحفيني األستاذ
مؤنس املردي ،والكاتب الريايض الزميل يف صحيفة
البالد عيل العينايت حول حرية الصحافة يف البحرين.
بالنسبة يل ومن خالل تجربتي املتواضعة يف مجال
الصحافة الرياضية أرى أن “السقف املُتاح” مُرتفع،
لكنه غري مُستخدم من جانب الصحافيني الرياضيني
أنفسهم.
يستطيع الصحايف طرح ما يريده من أفكار مهام
كانت جريئة ،حتى تلك التي تالمس السقف،
لكن عليه صعود السلم درجة درجة ،وأال يتعجل
الوصول؛ ألنه سيحطم السقف ويكشف البيت
برمته إذا حاول الصعود بأفكاره عىل صهوة صاروخ!
وعودة إىل ما ذكرته حول املقال الذي تعرضت
فيه إىل دورة نارص الرمضانية ،فأنا أجزم من خالله
أن الرأي الذي يتوجس الناس من قوله يف بعض
األحيان ،سيصبح ذات يوم حقيقة يتشدق بها
غريهم!
أما الشخص املسؤول الذي اتصل يب ،فقد قال
حرفيا“ :فكرة مقالك موضع نقاش يف الواقع ،لكنها
يف األفق الحايل ال تبدو يف وارد التطبيق” .انتهت
املكاملة عند الساعة  3:37ظهر يوم الخميس املوافق
 23يوليو .2015
a7med.karim@gmail.com

سند وعباس يحرزان لقب
زوجي العموم بكأس االتحاد
أحرز الالعبان راشد خالد سند ومحمد عباس عبدالوهاب
لقب زوجي العموم ببطولة كأس االتحاد املفتوحة
الثامنة لكرة الطاولة  2018بعد فوزهام عىل حمد أحمد
بوحجي وحسني ماجد الهاشمي يف املباراة النهائية.
واستطاع راشد سند ومحمد عبدالوهاب تقديم أفضل
العروض يف اللقاء ،وفازا يف اللقاء ( )3/1بواقع األشواط
( 11/7و 11/7و.)11/5
وأعرب سند وعباس عن بالغ سعادتهام بحصولهام عىل
اللقب ،مؤكدين أن املنافسة كانت مثرية واملستويات
رائعة ،مشيدين بجهود االتحاد مبواصلة االرتقاء بلعبة
كرة الطاولة يف البالد.
أما لقب زوجي الشباب ،حاز عليه الالعبان محمود
محمد عبدالله والسيدعيل حسن بعد فوزهام عىل
الالعبني محمد شوقي وأحمد خالد ( )3/1بواقع األشواط
( 11/7و 11/8و.)11/6
ومتكن فاضل عباس وأحمد عباس من الحصول عىل
لقب زوجي الناشئني بعد فوزهام عىل جاسم عيل
وسلامن محمد بنتيجة ( )3/2بواقع األشواط (11/7
و 11/3و.)11/7
ويف فئة األشبال ،حصل الالعبان إبراهيم حبيب والسيد
مصطفى باقر عىل اللقب بعد فوزهام يف املباراة النهائية
عىل حازم مصطفى وعيل هشام بنتيحة (/3صفر) بواقع
األشواط ( 11/4و 11/9و.)11/9
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

شهاب الريامي

“األحمر” يستضيف الفلبين وديًا على االستاد الوطني
أحمد مهدي

ahmed.kareem
@albiladpress.com

سقف الصحافة..
و”دوري ناصر”!

االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

يخوض منتخبنا الوطني األول
لك��رة القدم يف  7من مس��اء
الي��وم (األربعاء) ،مباراة ودية
دولية ،أم��ام منتخب الفلبني،
وذل��ك ع�لى اس��تاد البحرين
الوطني.
ويأيت اللقاء الودي ضمن إطار
“أي��ام الفيفا” ،واس��تعدادات
املنتخب لالستحقاقات املقبلة
واملتمث��ل أبرزه��ا يف نهائيات
كأس آسيا .2019
ويعت�بر اللق��اء فرص��ة جيدة
لالحت��كاك
للمنتخ��ب؛
صفوف مكتملة
والتجانس ،واكتساب الخربات
من املباريات الدولية الودية يف وش��هدت التدريب��ات حضورا
س��بيل التحضري لالستحقاقات كام�لا يف صف��وف املنتخ��ب
املقبلة.
مع التحاق الالعب�ين عبدالله
ختام التحضيرات يوس��ف وإبراهي��م العبيديل
اللذين انضام يوم أمس األول،
واختت��م املنتخ��ب تدريباته إذ إن األول محرتف يف صفوف
اإلعدادي��ة للمباراة أمس عىل فري��ق بوهيميانز التش��ييك،
االستاد الوطني ،وذلك بخوضه والث��اين ت��م اس��تدعائه بديال
املران األخري عند  5:45مساء ،عن الالع��ب أبوبكر آدم الذي
تحت قيادة املدرب التش��ييك تعرض إلصابة وتم اس��تبعاده،
مريوس�لاف س��كوب والطاقم فيام مل يتدرب حس�ين جميل
املعاون.
رغم حض��وره ،حي��ث واصل

الفلبين يتدرب على
الوطني

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

عملية التأهيل.
قائمة المنتخب

وتض��م قامئة املنتخ��ب لودية
الفلب�ين ،باإلضاف��ة إىل ودي��ة
الصني التي س��تقام يف البحرين
ي��وم  10س��بتمرب الج��اري،
 25العب��ا ه��م :ولي��د الحيام،
عبدالل��ه عبدو ،جامل راش��د،
أحم��د جمع��ة ،عبدالوه��اب
ع�لي ،محمد البن��اء وإبراهيم
العبيديل (املحرق) ،سيد هاشم
عي�سى (املالكية) ،ع�لي مدن

وس��يد ش�بر علوي (النجمة)،
مه��دي عبدالجب��ار ،عيل حرم،
كميل األسود ،سيد رضا عيىس،
محمد مرهون وحمد شمسان
(الرف��اع) ،أرشف وحيد وأحمد
م��وىس (املنامة) ،ع�لي عيىس
وحس�ين جمي��ل (الش��باب)،
أحمد بوغامر (الحد) ،جاس��م
الش��يخ (األه�لي) ،محم��د
الحردان (فايله الدامناريك) ،سيد
ضياء س��عيد (النرص الكويتي)،
عبدالل��ه يوس��ف (بوهيميانز
براغ التشييك).

خ��اض منتخ��ب الفلب�ين يوم
أمس تدريبه األخري ،وذلك عند
 7مساء عىل االستاد الوطني.
وكان منتخ��ب الفلب�ين ق��د
اكتمل��ت صفوفه أمس بوصول
آخر الدفعات ،علام أنه دش��ن
تدريبات��ه الثلثاء ع�لى ملعب
نادي الحد ،فيام يس��تقر الوفد
بفندق جروف بجزر أمواج.
اإلمارايت حمد عيل حكم
يقود املب��اراة الحك��م الدويل
اإلم��ارايت حمد ع�لي ،ويعاونه
الحكم املساعد الدويل البحريني
عبدالله صالح والحكم املساعد
الدويل البحريني صالح جناحي،
والحكم الرابع الدويل البحريني
عامر محفوظ.
الرياضية تنقل اللقاء

ستقوم قناة البحرين الرياضية
بنق��ل املب��اراة ع�لى اله��واء
مبارشة ،كام ستقوم القناة أيضا
بنقل مباراة منتخبنا مع الصني
يوم اإلثنني املقبل.

عيد تكسب التحدي ...وكالكيدان تحرز أفضل زمن
الرفاع

إنج��از جديد للعداءة س��لوى
عيد عززت به مسريتها املرصعة
باإلنج��ازات واأللق��اب بعدما
كسبت التحدي العاملي ،وفازت
باملرك��ز األول يف س��باق 400
مرت للس��يدات مبلتقى التحدي
العاملي الذي أقي��م بالعاصمة
الكرواتي��ة زغرب مؤخرا بعدما
أنهت مس��افة الس��باق بزمن
 50:53ثاني��ة يف امللتقى الذي
أقي��م مبش��اركة واس��عة م��ن
أبرز العدائ�ين والعداءات من
مختلف دول العامل.
وكانت العداءة س��لوى عيد قد
خطف��ت كأس ال��دوري املايس
بعدم��ا ف��ازت بالجولة األخرية

من سباق  400مرت للسيدات يف
مدينة بروكسل البلجيكية بزمن
 49:33ثانية ،وقبل ذلك كانت
قد نصبت نفس��ها ملكة للقارة
اآلس��يوية بعدما فازت باملركز
األول وامليدالي��ة الذهبي��ة يف
نهايئ سباق  400مرت للسيدات
بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة
ع�شرة التي أقيم��ت مؤخرا يف
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا.
وأصبحت العداءة س��لوى عيد
واحدة م��ن أق��وى العداءات
يف س��باق  400مرت للس��يدات
بفض��ل إمكاناته��ا الف��ذة يف
الع��دو واالنطالق��ة الرسيع��ة
يف ه��ذا النوع من الس��باقات،

االتحاد البحريني أللعاب القوى:

العامل األخرية الت��ي أقيمت يف
لندن .2017
ويف إط��ار منافس��ات ملتقى
التح��دي العامل��ي اس��تطاعت
الع��داءة كالكيدان بيفكادو أن
تحرز املركز الرابع يف س��باق 3
آالف مرت بزمن  8:34:65دقيقة
محقق��ة بذلك رابع افضل زمن
عامل��ي يف ه��ذا الع��ام ،2018
لتواص��ل كالكي��دان بيف��كادو
مس�يرة تألقه��ا حين�ما فازت
سلوى عيد
كالكيدان بذهبي��ة س��باق  5آالف م�تر
للسيدات ،وذهبية سباق 1500
لتكتس��ب شهرة واس��عة عىل األض��واء ،خصوصا وأنها س��بق مرت للس��يدات لتفرض نفس��ها
مستوى اإلعالم الريايض العاملي وأن ف��ازت باملرك��ز الث��اين بق��وة يف س��باقات املس��افات
يف مسابقة أم األلعاب وتخطف وامليدالي��ة الفضي��ة يف بطولة الطويلة.

مـحـتــرفـــان فـي األدوار الـنـهــائيـــة لــكــأس
خليفة بن سلمان ودوري زين للسلة
اتحاد السلة

أق��ر االتح��اد البحرين��ي لكرة
السلة مش��اركة العب محرتف
غري بحريني إضايف يف منافسات
األدوار النهائي��ة “نصف النهايئ
والنهايئ” بالنسبة لبطولة كأس
خليفة بن سلامن وكذلك دوري
زي��ن ألندي��ة الدرج��ة األوىل،
وبالتايل س��يصبح بإم��كان كل
فريق إرشاك العبني اثنني يف كل
مباراة بنص��ف النهايئ والنهايئ،
فيام سيس��تمر العم��ل بالئحة
إرشاك الع��ب واح��د محرتف
غري بحريني يف بقية منافسات
املوسم.
وي��أيت هذا القرار م��ن االتحاد

البحريني لكرة الس��لة؛ بهدف
إضافة املزيد من اإلثارة واملتعة
يف األدوار النهائي��ة لبط��والت
الكبار ،وهو س�يرفع مس��توى
الحامس��ة يف كل املباري��ات
يف ظ��ل التناف��س الكبري الذي
سيتحقق حينها.
وع��ن ه��ذا األم��ر أك��د عضو
مجلس إدارة االتحاد البحريني
لك��رة الس��لة ،رئي��س لجن��ة
املسابقات أنور رشف إن االتحاد
وبتوجيهات من رئيس��ه س��مو
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة
يسعى دامئا لتطوير املسابقات
املحلية مبختلف فئاتها ،إضافة

المركز اإلعالمي

أنور شرف

لزي��ادة عنارص اإلث��ارة واملتعة
يف كل املباري��ات ،وبالتايل قرر
إضاف��ة العب محرتف ثان لكلٍ
فريق يف نص��ف النهايئ ونهايئ
كأس خليفة بن سلامن ،إضافة
لبطولة الدوري.
وأض��اف رشف “من��ذ بداي��ة

)17580939
االحتاد -فاك�س:
39615645
السلة
البحريني لكرة
ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 32224492 :شعار

املوس��م س��يكون مبقدور كل
ن��ا ٍد إرشاك الع��ب واحد فقط
مح�ترف غ�ير بحرين��ي يف
مباري��ات ال��دوري وال��كأس،
ولكن بعده��ا يف نصف النهايئ
والنه��ايئ س��يكون باإلم��كان
التعاقد م��ع محرتف آخر ،عىل
أن يك��ون التس��جيل متزامن��ا

مع ف�ترة التس��جيل املعتمدة
لدى اتحاد الس��لة ،والتي متتد
إىل قبل أول مب��اراة من املربع
الذهبي”.
ومتن��ى رشف التوفي��ق ل��كل
األندية يف فرتة اإلعداد الحالية
حت��ى تظه��ر بص��ورة فني��ة
مميزة يف منافس��ات املوس��م
الجدي��د ال��ذي س��يبدأ بكأس
السوبر البحريني يوم السادس
والعرشين من س��بتمرب الجاري
ب�ين املنام��ة واملح��رق عن��د
السابعة مسا ًء عىل صالة زين،
ثم سينطلق الدوري يوم األول
من أكتوبر املقبل.

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

الحاج يتفقد مشروع المقر اإلداري بنادي المالكية
توافقا مع إسرتاتيجية وزارة شؤون
الشباب والرياضة يف متابعة تنفيذ
مشاريع البنية التحتية الشبابية
والرياضية ،قام الوكيل املساعد
لشؤون الرياضة واملنشآت خالد
سليم الحاج بزيارة إىل نادي
املالكية؛ للوقوف عىل مراحل
تنفيذ املقر اإلداري الجديد للنادي.
وخالل الزيارة التقى الحاج مع
مهنديس الرشكة املنفذة للمرشوع

البيئة املناسبة لهم من أجل
االرتقاء مبنظومة عملها اإلداري
والفني ،وهو األمر الذي يتناسب
مع إسرتاتيجية الوزارة برئاسة وزير
شؤون الشباب والرياضة هشام
الجودر يف التطوير املستمر للبنية
التحتية وللمنشآت الرياضية وفقا
للمواصفات واملعايري العاملية،
مشريا إىل أن املبنى الجديد بالنادي
صمم عىل الطراز املعامري القديم

ومهنديس وزارة شؤون الشباب
والرياضة ،واطلع عىل سري العمل
يف املبنى اإلداري ونسبة اإلنجاز
فيه ،كام استمع إىل رشح عن
املرحلة القادمة للمرشوع.
وبهذه املناسبة ،أشار الحاج أن
املبنى اإلداري الجديد بنادي
املالكية يعترب مبثابة تأكيد آخر
عىل دعم وزارة شؤون الشباب
والرياضة لألندية الوطنية ،وتوفري

الخميس  6سبتمبر 2018
 26ذو الحجة 1439
العدد 3614

الذي يتناسب مع تاريخ املنطقة
القديم.
يذكر املقر اإلداري الجديد بنادي
املالكية من دورين يحتوي عىل
صالة استقبال ،مجلس لكبار
الضيوف ،نا ٍد صحي ،صالة ثقافية،
قاعة للمحارضات والدورات،
مكاتب إدارية ،إضافة إىل صالة
تايكوندو ،صالة بليارد ،مخترب
كمبيوتر.
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البوعينينيرعىختامورشة”مراقبيالمباريات”
اتحاد الكرة

المركز اإلعالمي

علي البوعينين يقدم درعا تذكاريا للمحاضر

أن��اب رئي��س االتح��اد البحريني لكرة
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليفة ،نائب رئيس االتحاد للشؤون
اإلدارية واملالي��ة عيل البوعينني ،لختام
ورش��ة عمل مراقب��ي املباريات ،والتي
نظمها االتح��اد بالتعاون م��ع االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم عىل مدار يومي 3
و 4سبتمرب الجاري.
واختتم نائ��ب رئيس االتحاد البحريني
لكرة القدم للش��ؤون اإلدارية واملالية
عيل البوعينني الورش��ة ،وذلك بحضور
عضو مجلس إدارة االتح��اد عبدالرضا
حقيقي واألم�ين العام لالتحاد إبراهيم
البوعينني.
وأقيمت الورشة بتوجيهات من رئيس
االتح��اد البحريني لكرة القدم الش��يخ
ع�لي بن خليفة بن أحم��د آل خليفة،
لإلع��داد املث��ايل لالنطالق��ة املرتقب��ة

ل��دوري نارص ب��ن حمد املمت��از لكرة
القدم للموسم .2018-2019
وح��ارض يف الدورة املراقب اآلس��يوي
السعودي سلامن النمشان.
وخ�لال كلمت��ه بحفل الخت��ام ،نقل
البوعين�ين للحض��ور تحي��ات رئي��س
االتح��اد البحريني لكرة القدم الش��يخ
ع�لي بن خليفة بن أحم��د آل خليفة،
ومتنياته لهم بالتوفيق.
وأك��د البوعين�ين أن تنظيم الورش��ة
ي��أيت ضمن إط��ار ح��رص االتحاد عىل
زيادة الدع��م املقدم للكوادر الوطنية،
خصوصا يف الجانب اإلداري.
وأش��ار إىل أن ورش��ة عم��ل مراقب��ي
املباريات تعد فرصة مناس��بة للتعرف
بش��كل أكرب عىل املهام التي يكلف بها
مراقب املب��اراة إلدارتها ،مبينا أن عمل
املراقب يبدأ مبك��را ومبراحل متعددة

علي البوعينين يتوسط المشاركين

لح�ين اس��تكاملها بنجاح حت��ى ختام
املباراة.
ولفت إىل أن االتح��اد البحريني لكرة
الق��دم يح��رص دامئا ع�لى إقامة مثل
ه��ذه ال��دورات والورش التي تس��هم
بش��كل كبري يف توفري أس��باب النجاح
للمسابقات التي ينظمها ،مشريا إىل أن
االتحاد مقبل عىل انطالق دوري نارص
بن حمد املمتاز للموسم ،2018-2019
وذلك بحلة جديدة.
وق��ال إن االتحاد يح��رص عىل إخراج
املس��ابقة بأفض��ل ص��ورة يف جمي��ع
الجوان��ب املرتبطة بها س��واء اإلدارية
أو التنظيمي��ة أو الفنية أو التس��ويقية
واإلعالمي��ة ،مؤك��دا أن ورش��ة عم��ل
مراقب��ي املباريات واح��دة من ضمن
الربامج التي يسعى االتحاد من خاللها
ملواكبة التطور الكبري ملس��ابقة الدوري

علي البوعينين يسلم الشهادات للمشاركين

الذي س��يقام تحت رعاية ممثل جاللة
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

يقام على مدار يومين ويتوقع أن يحضره ألف مشارك

األولمبيــة البحرينيــة تنظــم المنتدى
الرياضــي بـ  3محــاور رئيســة
ضاحية السيف

تنظ��م اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية
االح��د واالثن�ين املقبل�ين “املنتدى
الري��ايض“ بقاعة املؤمت��رات بفندق
ك��راون ب�لازا مبش��اركة محارضين
متخصص�ين يف مج��االت املح��اور
الثالثة التي س��يغطيها املنتدى وهي
“مح��و االمية البدني��ة “ و“مكافحة
املنش��طات يف املج��ال الري��ايض” و
”االحرتاف الريايض“.
وس��وف تعق��د اللجن��ة التحضريية
للمنت��دى اليوم اجتامعه��ا الخامس
واألخ�ير برئاس��ة املدي��ر التنفيذي
للش��ؤون الرياضي��ة عبدالجلي��ل
أس��د لوضع اللمس��ات األخرية عىل
الجوان��ب التنظيمية له��ذا املنتدى
ال��ذي من املتوق��ع أن يحرضه قرابة
األلف مش��ارك من القطاعات ذات
الصلة باملحاور الرئيسة الثالثة.
وقام��ت اللجنة األوملبي��ة البحرينية
بتعميم الدع��وات إىل الجهات ذات
االختصاص لرتش��يح م��ن ميثلها من
ذوي االختص��اص كام ت��م فتح باب
التس��جل للمش��اركني ع�بر الربي��د
اإللك�تروين الت��ايلiplcbh2018@ :
 gmail.comك�ما ميكن التس��جيل
عن��د الحضور يف الي��وم األول وقبل
بدء املنتدى (أي قبل الس��اعة 8:30

اللجنة األولمبية البحرينية

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى الرياضي

صباحاً).
بالنس��بة للمحور األول تحت عنوان
املنتدى الدويل ملح��و األمية البدنية
واملوج��ه بش��كل مب��ارش اىل دور
الحضانة وري��اض األطفال واملدارس
فان��ه يه��دف إىل الجمع ب�ين خرباء
الصحة ،والتعليم ،والرياضة والرتفيه
واملامرس�ين ،وصانع��ي السياس��ات
م��ن أنحاء الع��امل لتب��ادل األبحاث
والخربات وأفضل املامرسات العملية
يف مجال محو األمية البدنية.
إن منت��دى كه��ذا ل��ه أهمي��ة
قص��وى ،ليس فق��ط لخل��ق أجيال

رياضية جيدة للمس��تقبل ،بل أيضاً
للمس��اهمة يف حل بعض املش��اكل
الصحية مثل ارتفاع معدل الس��منة
يف مرحلة الطفولة وقلة النشاط بني
األطف��ال والتي ته��دد صحة العديد
من الش��عوب يف جميع أنحاء العامل
يف املستقبل.
ول�كي يتمتع األطف��ال بصحة جيدة
وأن يبقوا نش��يطني جس��ديًا ،يجب
أن يش��عروا بالثق��ة ،وأن يكون��وا
متحمس�ين ومهيئ�ين الس��تخدام
املهارات والحركات األساسية.
ه��ذا املحور س��يحارض في��ه  3من

املحارضين الدولي�ين املتخصصني يف
هذا املجال تابعني ملؤسسة “الرياضة
م��ن أجل الحي��اة“ وه��م الكنديان
ريتش��ارد وين وتوم جونز واألسرتايل
دين دودليل.
أما املحور الث��اين املخصص ملكافحة
املنش��طات يف املج��ال الريايض فهو
مح��ور ه��ام ج��دا لكون��ه مرتبط
باألخالق واملب��ادئ والقيم الرياضية
الداعي��ة إىل املنافس��ة الرشيفة مع
التطرق إىل مخاطر تناول املنشطات
وآثارها الس��لبية عىل صحة وسمعة
الري��ايض وس��وف يتح��دث يف هذا
املح��ور املح��ارض الكويت��ي محمد
الدورسي صاحب الخربة الواسعة يف
هذا املجال.
وفيام يتعلق باملحور الثالث الخاص
باالح�تراف الريايض فس��يقوم مدير
أكادميي��ة “ون��رز“ ف��واز البنمحمد
بإلقاء محارضاته حول األس��س التي
يق��وم عليها االح�تراف الريايض مع
االستش��هاد بقصص نج��اح بحرينية
وعاملي��ة ويع��د ه��ذا املح��ور من
املح��اور املهمة يف مس�يرة الرياضة
البحريني��ة الت��ي تتطل��ع إىل دخول
مجال االحرتاف املثايل.

وأوض��ح أن املش��اركة الواس��عة التي
ش��هدتها الورشة تعطي انطباعا إيجابيا
وتفاؤال كبريا بش��أن نج��اح االتحاد يف
خطته لضامن إنجاح املس��ابقات التي
ينظمه��ا خصوصا دوري نارص بن حمد

املمتاز ،مش�يرا إىل أن املشاركني حققوا
بالش��ك اس��تفادة كبرية من مخرجات
الورش��ة املكثف التي قدمه��ا املراقب
اآلسيوي السعودي سلامن النمشان.
ويف هذا الصدد ،أش��اد عيل البوعينني
بتواجد املحارض س��لامن النمش��ان يف
الورشة ،مؤكدا أنه واحد من الكفاءات
التي نفتخر بها كأرسة عربية وخليجية،
خصوص��ا لخربت��ه الكب�يرة وتجربت��ه
الطويلة ،مشريا إىل أن تواجده كمحارض
يف الورش��ة أضف��ى الكثري للمش��اركني
م��ن خالل نق��ل خربات��ه الرتاكمية مبا
يحقق االس��تفادة املطلوبة ومبا تعكس
تطلعات االتحاد يف االرتقاء مبستويات
املباريات إداريا وتنظيميا.
وقدم البوعينني درعا تذكاريا للمحارض
سلامن النمش��ان ،كام سلم الشهادات
للمشاركني.

صقر بن سلمان يطلع على تجربة
مسؤولي الجامعات األميركية
ي تغطية  -املكتب اإلعالمي  :قوم
رئيس االتحاد البحريني للرتايثلون
الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة
بزيارة إىل الواليات املتحدة
األمريكية؛ بهدف االطالع عىل تجربة
عدد من الواليات يف تنظيم دوري
الجامعات ،واالستفادة من تلك
التجربة بتطوير دوري الجامعات
يف اململكة.
كام تهدف زيارة الشيخ صقر بن
سلامن آل خليفة إىل االطالع بصورة
صقر بن سلمان
مبارشة عىل دوري الجامعات،
وتقديم دراسة عملية يف التوسع اإلقليمي ملرشوع الرياضة الجامعية
وارتباطها باألنظمة املحلية والدولية ،وتنويع الطابع التسويقي
والرعاية ،وتنويع مصادر الدخل واستفادة الجامعات يف هذا االستثامر،
إضافة إىل الربط مع الرياضة الجامعية من جهة والرياضة االحرتافية
من جهة أخرى .ومن املؤمل أن يقوم الشيخ صقر بن سلامن آل
خليفة بزيارة عدد من الجامعات يف عدد من الواليات واالجتامع مع
مسؤويل الرياضة يف الجامعات؛ لالطالع عىل كيفية تأسيس الرياضة
الجامعية واألنظمة والقوانني التي تحكم تلك الرياضة ،إضافة إىل
التعرف عىل اإلجراءات األمثل لتنظيم دوري الجامعات وأهم األلعاب
الرياضية التي ميكن أن يتضمنها الدوري.
وسيجتمع الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة خالل الزيارة مع مسؤويل
جامعة بتلر يف مدينة انديانابوليس ،حيث سيتم االطالع عىل عملية
التأسيس الريايض ،كام سيجتمع أيضا مع مسؤويل جامعة  NCAAيف
املدينة ذاتها لالطالع عىل األنظمة والقوانني لالتحاد الريايض الجامعي،
كام سيقوم باالجتامع مع الجامعية األمريكية يف واشنطن للتباحث
حول التعاون املشرتك لتأسيس الرياضية.
وتتضمن سلسلة اجتامعات الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة اجتامع
مع مسؤويل جامعة جورج تاون بواشنطن لالطالع عىل عملية
التأسيس الريايض ،وثم االجتامع مع مسؤويل جامعة دوك يف مدينة
درهام كاروالينا الشاملية لالطالع عىل عملية التأسيس الريايض،
ومناقشة التعاون يف توفري االستشارات لجامعات مملكة البحرين عىل
أن يختتم زيارته باجتامع مع جامعة  UNCكاروالينا الشاملية.
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أشاد بحصاد ألعاب القوى ونوه بعطاء العبي اليد

علي بن محمد يهنئ القيادة باإلنجاز اآلسيوي
الرفاع

رفع رئي��س االتح��اد البحريني للكرة
الطائ��رة الش��يخ عيل ب��ن محمد آل
خليفة أسمى آيات التهاين والتربيكات
إىل عاه��ل البالد جاللة امللك ،وس��مو
رئي��س ال��وزراء ،وس��مو ويل األم�ين،
وممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية
وشؤون الشباب ،رئيس املجلس األعىل
للش��باب والرياض��ة ،رئي��س اللجنة
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة؛ مبناس��بة اإلنجاز
التاريخي الذي حققته البحرين بدورة
األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة مؤخرا

إثر حصولها ع�لى املركز  11يف جدول
الرتتي��ب الع��ام واألوىل عربي��ا ع�لى
مستوى القارة اآلس��يوية بعد حصول
أبط��ال البحري��ن ع�لى  26ميدالي��ة
ملونة ،بينه��ا  12ذهبية ،و 7فضيات،
و 7برونزيات لتس��جل أفضل مشاركة
لها يف التاريخ.
وأكد الش��يخ ع�لي بن محم��د أن ما
تحقق ب��دورة األلعاب اآلس��يوية هو
نتيجة منطقية لدعم القيادة الرشيدة
للحركة الرياضية والرعاية الكبرية التي
يوليها س��مو الشيخ نارص بن حمد آل

خليف��ة للقطاعني الش��بايب والريايض،
مشريا إىل أن إطالق سموه شعار “عام
الذهب فقط” كان مبثابة الدافع األكرب
أمام رياضيي البحرين للتألق والتفوق
يف الدورة ،وتحقيق تلك الغلة الوافرة
م��ن امليدالي��ات التي ع��ززت مكانة
اململكة.
كام أش��اد الش��يخ عيل بن محمد آل
خليفة بالعطاء املتميز واإلنجاز الرائع
الذي حقق��ه منتخب ألع��اب القوى
للرجال والسيدات بحصولهم عىل 25
ميدالي��ة ملونة ،بينه��ا  12ذهبية ،و6

فضي��ات ،و 7برونزي��ات؛ ليكونوا خري
س��فراء لوطنه��م ،مش�يرا إىل أن ذلك
اإلنجاز م��ا كان ليتحقق ل��وال الدعم
واملس��اندة الكب�يرة الت��ي تحظى بها
أم األلع��اب من النائ��ب األول لرئيس
املجلس األع�لى للش��باب والرياضة،
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ك�ما أش��اد رئي��س االتح��اد بحصول
منتخبن��ا الوطني األول لكرة اليد عىل
املركز الثاين وامليدالية الفضية بالدورة،
والتي تعت�بر إنجازا جدي��دا للرياضة

االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

البحرينية عموما ،واأللعاب الجامعية
خصوص��ا ،منوها مبا أظه��ره الالعبون
م��ن مس��توى رائ��ع وعط��اء مخلص
عىل امت��داد الدورة ليكس��بوا احرتام
الجميع ،متمني��ا لالعبني حظا أوفر يف
االستحقاقات القادمة.
وعرب الشيخ عيل بن محمد آل خليفة
عن أمله بأن يكون للعبة الكرة الطائرة
رشف متثيل البحرين بالنسخة القادمة
م��ن دورة األلع��اب اآلس��يوية 2022
لتواصل مس�يرتها الواثقة ،وتساهم يف
حصد اإلنجازات املرشفة للوطن.

علي بن محمد

أشاد بالدور الرائد لناصر بن حمد

الحيدان يهنئ بإنجازات البحرين في دورة األلعاب

خالد الحيدان

رفع النائب األول لرئيس االتحاد
البحريني لكرة اليد خالد الحيدان
أسمى آيات التهاين والتربيكات
إىل عاهل البالد جاللة امللك حمد
بن عيىس آل خليفة ،وإىل رئيس
الوزراء صاحب السمو املليك األمري
خليفة بن سلامن آل خليفة ،وإىل
ويل العهد نائب القائد العام النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
السمو املليك األمري سلامن بن
حمد آل خليفة؛ مبناسبة اإلنجازات
التاريخية ململكة البحرين يف
دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة
عرشة ،والتي اختتمت مؤخرا يف

العاصمة اإلندونيسية جاكرتا،
وحققت فيها مملكتنا الغالية نتائج
متميزة بحصولها عىل املركز األول
عربيا بعد حصد  26ميدالية ملونة،
عالوة عىل اإلنجاز غري املسبوق
ملنتخب الرجال بفوزه بامليدالية
الفضية كأبرز نتيجة تحققها لعبة
جامعية عىل صعيد دورات األلعاب
األوملبية.
وقال الحيدان إن الرعاية الكبرية
واالهتامم الواضح الذي يناله
القطاع الريايض من لدن عاهل
البالد جاللة امللك وفق إسرتاتيجية
ورؤى سديدة ومبا يتوافق مع عمل

الحكومة الرشيدة برئاسة سمو
رئيس الوزراء ،ودعم ومؤازرة سمو
ويل العهد كان له األثر البالغ فيام
وصلت إليه الرياضة البحرينية
من مكانة متميزة عىل الصعيدين
القاري والدويل ،وأصبح للشباب
البحريني الفخر يف ترجمة هذا
الدعم إىل واقع ملموس من خالل
التألق الخارجي يف املجال الريايض.
وهنأ النائب األول لرئيس اتحاد اليد
خالد الحيدان ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب،
رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة ،رئيس اللجنة األوملبية

البحرينية سمو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة بهذه اإلنجازات
املرشفة ،وقال إن قيادة سموه
للجنة األوملبية البحرينية والخطط
التي يقدمها سموه لالتحادات
الرياضية ساهمت يف حصد املزيد
من املكاسب للرياضة البحرينية،
موفيا بالوعد بأن يكون العام 2018
عاما للذهب البحريني يف مشاركته
كافة وتواجده الخارجي.
كام هنأ الحيدان النائب األول
لرئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة ،رئيس االتحاد البحريني
لكرة أللعاب القوى سمو الشيخ

خالد بن حمد آل خليفة ،عىل
القفزة النوعية التي حققتها لعبة
ألعاب القوى يف مشاركتها باألسياد،
وقال إن هذه النتائج تعكس حجم
الجهود التي يبذلها سموه من أجل
االرتقاء بأنشطة االتحاد وبرامجه يف
تحقيق املزيد من اإلنجازات املرشفة
التي وضعت اسم البحرين يف موقع
الصدارة الدولية ،مبديا ثقته الكبرية
يف أن تتواصل اإلنجازات واملكاسب
الرياضية ململكة البحرين طاملا أنها
تحظى بهذا القدر من االهتامم
والرعاية من جانب قادة البالد.

أكدت أنه يتوافق مع شعار “عام الذهب فقط”

تقوي :اإلنجاز اآلسيوي ثمرة لدعم القيادة وجهود ناصر بن حمد
أعربت رئيس االتحاد البحريني
للريشة الطائرة واإلسكواش
سوسن تقوي عن خالص التهاين
والتربيكات إىل القيادة الرشيدة؛
مبناسبة اإلنجاز التاريخي ململكة
البحرين يف منافسات دورة
األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة يف
إندونيسيا ،والتي شهدت الحصيلة
األكرب من امليداليات يف تاريخ
املشاركات البحرينية بدورات
األلعاب اآلسيوية من خالل إحراز
 26ميدالية ملونة ،من بينها 12
ميدالية ذهبية ،و 7ميداليات
فضية ،و 7ميداليات برونزية.

وأكدت تقوي بأن هذا اإلنجاز
يعد مثرة حقيقية ملا تحظى
به الحركة الرياضية من دعم
واهتامم متواصل من لدن القيادة
الرشيدة ،وهو ما مهد األرضية
الخصبة لتحقيق هذا اإلنجاز
املرشف ،كام أنه يعكس الدور
البارز ملمثل جاللة امللك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب ،رئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة،
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية
سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة يف االرتقاء بالقطاعني
الشبايب والريايض واللذين حققا

طفرة كبرية يف عهد سموه عىل
كافة األصعدة واملستويات
بفضل برامج وخطط التدريب
والتطوير التي يتبعها سموه؛ من
أجل النهوض بالحركة الرياضية
والشبابية.
وأشارت تقوي بأن اإلنجاز
اآلسيوي ينسجم مع شعار (عام
الذهب فقط) الذي أطلقه سمو
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة،
وهو ما حفز أبطال وبطالت
البحرين للظهور املرشف يف
الدورة اآلسيوية ،موضحة أن
الحصيلة الكبرية من امليداليات

التي حققتها ألعاب القوى
البحرينية تعكس املوقع الريادي
الذي تحتله اململكة عىل الصعيد
اآلسيوي ،مشيدة يف هذا اإلطار
بجهود النائب األول لرئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئيس اإلتحاد البحريني أللعاب
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة ،ورعاية سموه أبطال
(أم األلعاب).
كام أشادت تقوي بإنجاز
املنتخب الوطني لكرة اليد
بحصوله عىل امليدالية الفضية
يف الدورة اآلسيوية ،مشرية إىل

أن هذا اإلنجاز دليل جديد عىل
تطور مستوى كرة اليد البحرينية،
متمنية للمنتخب دوام التقدم
والنجاح.
ونوهت تقوي بالجهود التي
بذلتها اللجنة األوملبية يف اإلعداد
والتحضري للدورة ،مشيدة بجهود
األمني العام عبدالرحمن عسكر
وأفراد الكادر اإلداري والفني
للبعثة كافة عىل جهودهم
املتميزة أثناء الدورة وأدوارهم
الحيوية يف تهيئة الظروف املثالية
أمام الرياضيني املشاركني؛ من أجل
متثيل البحرين بصورة مرشفة.

سوسن تقوي

الدوسري :إنجاز جاكرتا عزز من الحضور الرياضي البحريني تعديل على الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين
اتحاد الجمباز -املركز اإلعالمي :هنأ رئيس
االتحاد البحريني للجمباز عبدالله يوسف
الدورسي القيادة الرشيدة وممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية 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؛ مبناسبة تحقيق البعثة الرياضية ململكة
البحرين إنجازا غري مسبوق بدورة األلعاب
األوملبية اآلسيوية الثامنة عرشة التي أقيمت
بجمهورية إندونيسيا ،بعد حصولها عىل 26
ميدالية ملونة ،منها  12ذهبية ،و 7فضيات،
و 7برونزيات ،والذي متوافقا مع شعار “عام
الذهب”.
وقال الدورسي“ :إن هذا اإلنجاز املرشف
يتحقق بالرعاية والدعم املتواصلني من لدن
القيادة الحكيمة ،والتي ترجمتها الجهود الكبرية
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وأخيه
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،يف وضع
الربامج والخطط من أجل النهوض بالقطاع

عبداهلل الدوسري

الريايض ،والذي انعكس بدروه عىل تحقيق
نتائج مميزة يف مختلف املشاركات واملحافل
الرياضية القارية منها والدولية ،وهذا بالشك،
عزز من حضور وتواجد الرياضة البحرينية عىل
الخارطة العاملية ،وسيساهم بكل تأكيد لتحقيق
نتيجة مرشفة يف دورة األلعاب األوملبية املقرر
إقامتها يف العاصمة اليابانية طوكيو .”2020

اتحاد الكرة  -املركز
اإلعالمي :أجرت
لجنة أوضاع
وانتقاالت
الالعبني باالتحاد
البحريني لكرة
القدم تعديال عىل
املادة رقم - 40
البند  7من الئحة
أوضاع وانتقاالت
الالعبني.
وتضمن التعديل
اآليت “يحق لألندية
تسجيل العبني غري
مواطنني يف جميع الفئات
السنية حسب الضوابط اآلتية:
الالعب املقيم غري املواطن (الفئات
السنية فقط)
أ .يسمح بتسجيل  3العبني غري
مواطنني يف فئات الرباعم واألشبال
والناشئني والشباب ،عىل أن يحق

له اللعب بالفئة األعىل.
ب .الالعبون غري
املواطنني الذين تم
تسجيلهم انطالقا
من فئة الرباعم
واألشبال والناشئني
والشباب يتم التدرج
بهم وصوال لفئة
الكبار يتم اعتبارهم
يف حكم الالعبني
املواطنني يف حدود
هذه الالئحة”.
كام ألغت اللجنة الفقرة
“ج” من نص املادة.
من جهة أخرى ،أجرت لجنة
املسابقات باالتحاد البحريني لكرة
القدم تعديال عىل العدد املسموح
بتسجيله يف فئة الشباب ملسابقة
دوري الشباب للموسم الريايض
 2019 - 2018ليصبح  35العبا.
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تحت رعاية خالد بن حمد

انطالق التصفيات التأهيلية لبطولة أقوى رجل بحريني  2اليوم
خالد بن حمد :نتطلع لمشاركة قوية مليئة بروح التحدي والمنافسة الشريفة
البطولة تسهم في تعزيز مكانة البحرين كدولة متقدمة في المجال الرياضي
التصفيات التأهيلية لها أبعادها وهدفنا تعزيز الصورة المتميزة للبطولة
الرفاع

تح��ت رعاي��ة النائ��ب األول لرئيس
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللع��اب
القوى س��مو الش��يخ خالد بن حمد
آل خليفة ،تنطل��ق اليوم (الخميس)،
التصفيات التأهيلية للنس��خة الثانية
م��ن بطول��ة أق��وى رج��ل بحريني
تحت ش��عار #خلك_وح��ش ،وذلك
ب”مجمع الس��يف -املنام��ة” ،والتي
تستمر منافس��اتها حتى يوم السبت
املواف��ق  8س��بتمرب الج��اري ،حيث
وج��ه س��موه بإقامتها لتك��ون الدور
املؤهل للمتسابقني الذين ينجحون يف
تحقي��ق املراكز األوىل بجميع األوزان،
للمنافس��ات النهائي��ة م��ن البطولة
والتي س��تقام يف الفرتة  23 21-فرباير
 ،2019حيث تأيت هذه البطولة ضمن
املبادرات التي أطلقها س��مو الش��يخ
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة والهادفة
لدع��م الش��باب يف املج��ال الريايض
واإلنساين ،حيث سيتم تخصيص ريعها
لدعم مرىض الرسطان.

وبهذه املناس��بة ،أعرب سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته
بإقبال الشباب البحريني الذي حرص
عىل التس��جيل واملش��اركة يف املرحلة

املحاف��ل واملش��اركات القاري��ة
والدولية ،متمنني أن تتكلل جهودنا
مبزيد من التوفيق والنجاح”.

التأهيلية من البطولة ،مؤكدا سموه أن
هذه املشاركة تعكس اهتامم الشباب
عىل تأكيد حضوره وتواجده مبختلف
البطوالت املحلية ،وذلك بهدف إبراز
إمكاناتهم وقدراتهم التي تساعد عىل
اكتشاف املزيد من الخامات الرياضية
التي تدعم الرياضة البحرينية.

مسابقات التصفيات واألوزان

بطولة لها أبعادها

وق��ال س��موه“ :إن لبطول��ة أق��وى
رج��ل بحريني أبعادها التي رُس��مت
م��ن خ�لال الرؤي��ة الت��ي وضعناها
والتي ترتكز ع�لى ثالث محاور وهي
التح��دي ،الق��وة واملنافس��ة ،والتي
ح��ددت رس��التنا يف ه��ذه البطول��ة
مبواصل��ة الجه��ود نحو تنمي��ة وبناء
وتطوي��ر البيئ��ة الرياضية يف مختلف
األلعاب ،من خالل املبادرات الهادفة
التي تش��جع ع�لى إقام��ة البطوالت
الت��ي تدفع بالش��باب نحو مامرس��ة
الرياض��ة وتعزي��ز التنافس الرشيف،
واستثامر الطاقات واملواهب مبا يلبي
سعداء بالمشاركة الطموحات.
الواسعة

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

سمو الشيخ خالد بن حمد

لتحقيقه��ا وبلورته��ا مب��ا يخ��دم
الش��ارع الريايض البحريني ،والتي
ترتكز ع�لى تنفيذ رؤى وتوجيهات
عاهل الب�لاد والرامية إىل النهوض
بالقطاع الشبايب والريايض ،وتنظيم
البطوالت والفعالي��ات الرياضية،
التي تعزز من دور اململكة كدولة
رائدة يف املجال الريايض ،وتكوين
جي��ل يتح�لى بالق��وة والعزمي��ة
واإلرصار ويك��ون ق��ادرا ع�لى
نسعى لبلورة أهدافها املش��اركة الفاعلة وتعزي��ز ثقافة
وأض��اف س��مو الش��يخ خالد بن الرياضة يف املجتمع كأداة حقيقية
حمد آل خليف��ة“ :وهذا ما دفعنا لنم��ط حياة صح��ي خالي��ة من
لتحدي��د األه��داف التي نس��عى األمراض”.

فكرة مختلفة..

وقال س��موه“ :لعلنا اخرتنا أن تكون
فك��رة ه��ذه البطول��ة يف نس��ختها
الثاني��ة مغايرة عن النس��خة املاضية،
حيث وجهنا الدعوة لجميع الش��باب
البحرين��ي بالتس��جيل واملش��اركة
مبنافس��ات التصفي��ات التأهيلي��ة
للبطول��ة ،الت��ي س��تمنح املش��اركني
فرصة املنافس��ة عىل حجز مقعد لها
يف املنافس��ات النهائية التي ستقام يف
فرباير  .2019فهذه الفكرة س��تضفي
مزيدا من التشويق واإلثارة والتحدي
وستخدم تحقيق مساحة أكرب ألهداف
هذا الحدث باملجتمع البحريني”.

وكانت اللجنة املنظمة قد اعتمدت
ثالث مسابقات للتصفيات التأهيلية
واألوزان ،حيث ستشهد التصفيات
ثالث مس��ابقات ،وهي :لعبة بنج
برس “قوة الدف��ع” ،ولعبة الرفعة
املميت��ة ولعب��ة الس��كوات “قوة
شعار البطولة الرجل�ين ،ك�ما وح��ددت األوزان،
وهي الوزن الخفيف الذي ال يزيد
غرس مفهوم الرياضة وزن املش��ارك ع��ن  80كيلوغراما،
والوزن املتوسط الذي ال يزيد وزن
وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد املش��ارك عن  95كيلوغراما الوزن
حديثه قائال“ :إننا مؤمنون بأهمية الثقيل الذي س��يكون وزن املشارك
غرس مفه��وم الرياض��ة يف نفوس مفتوحا.
األجيال الش��ابة ،ل�كي نتمكن من
نظام الدور المؤهل
إعداد وتكوين أجيال لديها القدرة
واإلمكاني��ة العالي��ة ،التي تس��هم وحددت اللجن��ة نظام هذه املرحلة
يف دفعها نح��و املش��اركة القاعلة التأهيلي��ة ،حيث س��يتأهل من هذه
والحقيقي��ة يف مختل��ف املجاالت املرحل��ة  24العب��ا لينضم��وا لالعبني
باملجتمع الس��يام الرياض��ة ،والتي الستة الذين تأهلوا من النسخة األوىل
ترفع من معدالت فرص اس��تغالل من البطول��ة ،ليكموا عق��د  30العبا
املواهب والعنارص املميزة بالصورة س��يكونون موجودين يف املنافس��ات
الت��ي ميكنها م��ن متثي��ل الرياضة النهائية من البطولة املقرر إقامتها يف
البحريني��ة ،خ�ير متثي��ل مبختلف النصف الثاين من فرباير املقبل.

أصيب بالرباط الصليبي والنادي لم يقم بمعالجته

لماذا حُ رم ناشئ سماهيج الحبيب من العالج؟
البالد سبورت

نظرا للمش��اكل الحاصل��ة يف أروقة نادي
سامهيج بني أعضاء مجلس إدارة النادي،
تطرح “البالد س��بورت” إح��دى الخفايا
التي وصلت ملرحلة االستهتار بأحد العبي
النادي من دون االكرتاث لصحته البدنية
ومشواره الريايض وتوفري حق من حقوقه
طامل��ا كان ه��ذا الالع��ب ي��ؤدي مهامه
مرتديًا شعار النادي ويف مهمة رسمية.
العب فريق الناش��ئني لك��رة اليد محمد
إبراهي��م الحبيب أصيب بإصابة “الرباط
الصليب��ي” خ�لال املب��اراة النهائية التي
جمعت فريقه م��ع االتحاد لبطولة كأس
الناش��ئني يف ش��هر م��ارس امل��ايض ،وتم
اس��تكامل إج��راءات العملية م��ن قِبل
إدارة النادي وخضع لها ،ولكن املش��كلة
الحقيقي��ة تكم��ن يف مرحل��ة العالج ما
بع��د العملية والتي تس��تغرق  6أش��هر
حتى يس��تطيع الالعب أن يعود لوضعه
الطبيعي ملامرسة حياته عمومًا والرياضية
خصوصً ا ،إذ مل يتحصل الالعب عىل دعم

أحد األرصدة لعالج الالعب

مايل ملرحلة العالج؛ بسبب “شح امليزانية”
حس��بام رصح األمني امل��ايل للنادي ألرسة
الالعب.
وال��د الالعب حاول الوصول لحل مع مع
إدارة الن��ادي بالتكفل بعالج الالعب عىل
نفقته��ا؛ كونه أصيب خ�لال تأدية عمله

معهم وهو ح��ق مكفول له بدل التهرب
من املسؤولية ،إال أنه أخفق يف ذلك.
والد الالعب ومن ب��اب األبوة قام بعالج
ابنه عىل نفقته الخاصة وهو مس��تمر يف
ذلك ولكن مش��اعره تتأسف عىل موقف
األم�ين املايل الذي وقف أم��ام عالج ابنه

الالعب محمد الحبيب لدى إجرائه العملية

بحجة ع��دم وجود ميزاني��ة ،ويف املقابل
يعلم الوال��د أن النادي لديه دخل إضايف
غري ال��ذي يتحصل عليه م��ن قِبل وزارة
شؤون الشباب والرياضة وأموره تسري يف
الس��ليم ،وأن اإلصابة حدثت خالل متثيل
الالعب لناديه ،أي أن عىل األخري أن يقوم

بعالجه ويتحمل مصاريفه كافة.
ك�ما ذكرن��ا س��الفًا ،أن مرحلة التش��ايف
لهذه اإلصابة تس��تغرق  6أش��هر وتحتاج
لجلس��ات عالج متسارعة؛ حتى يستطيع
املُصاب أن يتحس��ن تدريجيً��ا ،والالعب
دخ��ل يف مراح��ل العالج تح��ت إرشاف

الطبي��ب خلي��ل ربي��ع ،والالعب يخضع
لجلستيّ عالج أس��بوعيًا ،وقيمة الجلسة
الواح��دة تبل��غ  18دينارا ،م��ا يعني أنه
سيدفع  432دينارا للجلسات كافة ،وهذا
مبل��غ لن يت��واىن والد الالع��ب يف دفعه
حيال صح��ة ابنه ،ولكن أين مس��ؤولية
ودور ن��ادي س�ماهيج يف ذل��ك؟ وملاذا
األم�ين املايل مل يح��اول بطريقة أو أخرى
أن يكون لناديه جزءًا من هذه املسؤولية
التي تحملها والد الالعب لوحده؟
والد الالعب ،ال يطالب بقيمة املبالغ التي
دفعها بق��در ما يريد الع��دل واإلنصاف
لدى من يجلس��ون يف كرايس املس��ؤولية
ويأم��رون وينه��ون بحس��ب أهوائه��م،
وينظ��رون بعني االعتب��ار ملصلحة النادي
وأبنائه الالعبني مبختلف الفئات العمرية،
ويعمل��ون بجه��د وإخ�لاص م��ن أجل
االرتقاء به والحفاظ عىل مكتسباته؛ كونه
مؤسسة رياضية عامة وليست خاصة.

الزالق أمام مدينة حمد للتأهل إلى رباعي “دورينا”
يفتتح فريقا مركز شباب الزالق ومدينة
حم��د الش��بايب مباري��ات ال��دور ربع
النهايئ ل��دوري املراكز الش��بابية الثاين
لكرة القدم ،والذي تنظمه وزارة شؤون
الشباب والرياضة.
ال��زالق وص��ل إىل ال��دور رب��ع النهايئ
بعد أن تص��در املجموعة الثانية برصيد
مثانية عرشة نقطة ،بس��بعة انتصارات،
وم��ن دون خس��ارة أو تع��ادل ،متفوقا
ع�لى أقوى ف��رق املجموعة (س��لامباد،
الس��نابس ،أبوصيبع والهمل��ة) .ويقود

الفريق مدربه غس��ان الكوهجي الذي
يس��تند إىل أس�ماء قوي��ة وخصوصا يف
منتص��ف امللعب بوجود قائ��د الفريق
راش��د بخيت ،والعب الوسط البارع يف
صناعة اللعب فارس الحسيني ،والالعب
الحاس��م أحمد يعقويب ،ويجيد الفريق
االنتقال الرسيع من الدفاع إىل الهجوم،
والعكس يف ظل امتالكه العبني يتسمون
بالرسعة واملهارة.
سجل الفريق سبعة عرش هدفا ،وتلقت
ش��باكه س��بعة أهداف ،ورغم أنه ليس

صاح��ب الف��ارق األك�بر يف املجموعة،
إال أن��ه ح��لّ يف الصدارة وخدم نفس��ه
بنفس��ه ليقابل ث��اين املجموع��ة الثالثة
فري��ق مدينة حمد الش��بايب .ويس��عى
فريق مركز شباب الزالق إىل التأهل إىل
الدور نصف النهايئ يف النس��خة الثانية
من الدوري بعد أداء باهت يف النس��خة
األوىل يف مس��ابقتي ال��دوري والكأس،
ومل يظهر مبس��تواه املأمول رغم األسامء
املتمي��زة التي ضمتها تش��كيلة املدرب
نفسه يف العام املايض .وجاء تأهل فريق

سار وسلماباد

مركز مدين��ة حمد الش��بايب بحلوله يف
املركز الثاين يف املجموعة الثالثة ،متفوقا
عىل فريق مركز ش��باب كران��ة الثالث
بنقطة واحدة.
واس��تحق مدين��ة حم��د التأه��ل رغم

صعوبة املنافس��ة يف املجموعة وتقارب
النق��اط ،فق��د تأهل بف��ارق نقطة عن
صاحب املركز الثالث مركز شباب كرانة،
وبف��ارق نقطتني عن فري��ق نادي عايل
صاحب املركز الرابع.

ويف املباراة الثانية يلتقي فريقا نادي س��ار
ومرك��ز ش��باب س��لامباد يف  9:30يف لقاء
صعب ع�لى الجانبني ،إذ تأهل فريق نادي
س��ار بطال للمجموعة الثالثة برصيد س��تة
عرشة نقطة جمعها من خمس��ة انتصارات
وخسارة وتعادل ،وسجل العبو سار عرشين
هدف��ا ،وتلقوا أربعة أه��داف فقط ،وكان
آخر لقاء خاضه س��ار يف الجولة الس��ابعة
أم��ام فريق ن��ادي املعام�ير بهدفني دون
مقابل بصعوبة وأداء متفاوت يف الشوطني.
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قررت تاجيله جلل�سة � 26سبتمرب فيما �أمرت ب�إعالن �سلطان والأ�سود

بدء النظر با�ستئناف “النيابة” �ضد براءة علي �سلمان من التخابر مع قطر

بد�أت حمكم���ة اال�ستئناف العلي���ا اجلنائية
الأول���ى �أم����س النظ���ر يف اال�ستئن���اف ال���ذي
تقدم���ت به النياب���ة العامة �ض���د احلكم برباءة
علي �سلمان وح�سن �سلط���ان وعلي الأ�سود من
الته���م املوجهة �إليهم بالتخاب���ر مع دولة قطر
وت�سليمه���ا �أ��س�رارا دفاعي���ة وا�ستالمهم مقابل
ذل���ك مبال���غ مالي���ة ،وق���ررت املحكم���ة ت�أجيل
النظ���ر يف اال�ستئناف حتى جل�س���ة � 26سبتمرب
اجل���اري؛ وذل���ك لالطالع والرد بن���اء على طلب
دف���اع علي �سلمان املتهم الأول بالق�ضية ،كما
�أم���رت بالت�رصيح له باحل�صول عل���ى ن�سخة من
حم�رض اجلل�سة ومن احلك���م امل�ست�أنف ومرافعة
النيابة العام���ة ،وكذلك لإعالن املتهمني ح�سن
�سلط���ان وعل���ي الأ�س���ود امل�ست�أن���ف �ضدهما
الثاين والثالث.
وعق���ب اجلل�س���ة ��ص�رح املحام���ي الع���ام

جلب باقي امل�ست�أنفني
بق�ضية قتل �رشطي
�أرج����أت حمكم���ة اال�ستئن���اف العليا
اجلنائية الأولى �أم�س النظر يف ا�ستئناف
 14متهما بقتل �رشطيني مبنطقة �سرتة،
�أحده���م ع�ضو �ساب���ق يف جمل�س النواب،
كما ��ش�رع املدان���ون بقتل �أف���راد �رشطة
�آخرين �إث���ر تفجري حافل���ة ا�ستهدفتهم
بالقرب من �إحدى املدار�س ،حتى جل�سة
ي���وم � 1أكتوب���ر املقبل؛ لتنفي���ذ �أمرها
بجل���ب باق���ي امل�ست�أنف�ي�ن و�إح�ضارهم
للجل�س���ة املقبلة.يذكر �أن���ه ح�سب حكم
حمكم���ة �أول درج���ة ،ف����إن ال�رشطي�ي�ن
املجن���ي عليهم���ا كان���ا ق���د تعر�ض���ا
لإ�صاب���ات قاتلة بعد تفج�ي�ر اثنني من
املدان�ي�ن لقنبلة حملي���ة ال�صنع ،ف�ضال
ع���ن تعر�ض  6من �أفراد ال�رشطة الآخرين
لإ�صاب���ات متفرقة ،والذين كانوا برفقة
املجن���ي عليهما يف احلافل���ة ذاتها �أثناء
ح���دوث الواقعة امل�ش���ار �إليه���ا ،والتي
كان���ت تقلهم م���ن مركز �رشط���ة �سرتة،
وانتهت حمكمة �أول درجة وب�إجماع الآراء
مبعاقب���ة متهم�ي�ن بالإعدام عم���ا �أ�سند
�إليهما من اتهامات.
كم���ا عاقب���ت  20متهم���ا �آخري���ن
مب���ا �أ�سند �إليه���م من اتهام���ات تتعلق
بت�شكي���ل جماع���ة �إرهابي���ة ومتويله���ا
وارت���كاب جرائم �أخ���رى م�ساندة لواقعة
قتل ال�رشطيني املجني عليهما ،فق�ضت
بال�سج���ن امل�ؤب���د عل���ى  5متهم�ي�ن،
وبال�سجن ملدة � 10سنوات لـ  5متهمني
وبتغ���رمي �أحده���م  500دين���ار ،ومنهم
النائ���ب ال�سابق عن كتلة جمعية الوفاق
املنحل���ة بحك���م ق�ضائ���ي واملطل���وب
مرت�ضى جميد رم�ضان “ال�سندي”.

�ستيني يزرع املخدرات
يف منزله باملحرق
املنام���ة  -النيابة العامة� :رصح وكيل
النائ���ب الع���ام �أحم���د الرم�ض���ان بنياب���ة
حمافظة املحرق ب�أن النيابة العامة تلقت
بالغ من �إدارة مكافحة املخدرات بناء على
التحريات التي �أكدت قيام متهم بحريني
يف العقد ال�ساد�س من العمر بحيازة و�إحراز
امل���واد املخدرة بق�صد البي���ع والتعاطي،
وبن���اء عل���ى �إذن النياب���ة العامة مت �ضبط
وتفتي����ش �شخ�ص وم�سك���ن املتهم وعُرث
بحيازته على م���واد وعقاقري طبية خمدرة
ومبالغ مالية.
كم���ا تبني تخ�صي�ص���ه غرفة مب�سكنه
زرع فيه���ا النباتات املخ���درة ووفر فيها
الأدوات الالزمة لذلك.
وم���ن ث���م با��ش�رت النياب���ة العام���ة
�إجراءاته���ا� ،إذ مت االنتقال ف���ورًا مل�سكن
املته���م ومعاينت���ه ،و�أم���رت بتحري���ز
امل�ضبوط���ات ،كم���ا ا�ستجوب���ت املته���م
ووجه���ت �إلي���ه اتهام���ات زراع���ة وحيازة
و�إح���راز نبات���ات خم���درة بق�ص���د االجتار،
وتعاطي املواد املخ���درة ،و�أقر مبا ن�سب
�إليه.
و�أم���رت النياب���ة بحب����س املته���م
احتياطيًا على ذمة التحقيق وبندب خرباء
�إدارة الأدلة املادية لفح�ص امل�ضبوطات.

امل�ست�ش���ار �أ�سام���ة الع���ويف ب�أن���ه انعقدت يوم
�أم����س �أم���ام حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا �أولى
جل�س���ات نظر الطعن املقام م���ن النيابة العامة
يف احلكم ال�صادر عن املحكمة الكربى اجلنائية
ب�ب�راءة املتهم�ي�ن عل���ي �سلم���ان عل���ي �أحمد،
وح�س���ن علي جمعة �سلط���ان ،وعلي مهدي علي
الأ�س���ود يف الق�ضية امل�سند �إليه���م فيها تهم
التخابر م���ع دولة قطر ،و�إف�ش���اء وت�سليم �أ�رسار
دفاعي���ة وقبول مبال���غ مالية من دول���ة �أجنبية
مقاب���ل �إمداده���ا ب�أ��س�رار ع�سكري���ة ومعلومات
تتعلق بالأو�ض���اع الداخلية للبالد ،و�إذاعة �أخبار
و�شائعات كاذبة ومغر�ضة يف اخلارج من �ش�أنها
النيل من هيبة اململكة واعتبارها.
وقد انعق���دت املحاكم���ة يف جل�س���ة علنية
وفقا مل���ا يق�ضي ب���ه القانون ،وح��ض�ر املتهم
الأول ومعه حماموه.

وق���د �أبدت النيابة العام���ة يف اجلل�سة بيانا
ب�أ�سب���اب الطع���ن يف حك���م حمكم���ة �أول درجة،
والذي ا�ستعر�ضت فيه الأخطاء القانونية التي
وقع فيها ذلك احلكم و�أوجه خمالفته الن�صو�ص
القانونية واملبادئ الق�ضائية امل�ستقر عليها،
ف�ض�ل�ا عما �شاب �أ�سبابه م���ن تناق�ض وق�صور،
و�إغفاله جانب من الأدلة وااللتفات عن بع�ضها
دون مربر قانوين ،وهي الأ�سباب التي �أوردتها
النياب���ة العام���ة تف�صي�ل�ا يف مذك���رة الطع���ن
املقدم���ة منها ،والتي انتهت فيه���ا �إلى تردي
حك���م حمكم���ة �أول درج���ة يف اخلط����أ يف تطبيق
القان���ون والق�ص���ور يف الت�سبي���ب والف�ساد يف
اال�ست���دالل .فيما مت�سك���ت النياب���ة بحقها يف
الرتافع يف الوقت الذي ت���راه املحكمة منا�سبا.
وقد ق���ررت املحكم���ة ت�أجيل نظ���ر اال�ستئناف
جلل�سة � 26سبتمرب 2018؛ وذلك لالطالع والرد

•�أ�سامة العويف

بن���اء على طلب دفاع املتهم الأول علي �سلمان
م���ع الت�رصيح له باحل�صول على ن�سخة من حم�رض
اجلل�سة ومن احلكم امل�ست�أنف ومرافعة النيابة،

ولإع�ل�ان املتهمني امل�ست�أن���ف �ضدهما الثاين
والثالث.
يذك���ر �أن النياب���ة العام���ة كان���ت �أحال���ت
عل���ي �سلمان ،وح�س���ن �سلطان ،وعل���ي الأ�سود
للمحاكم���ة التهامهم بارت���كاب تهم التخابر مع
دولة �أجنبية الرتكاب �أعمال عدائية �ضد مملكة
البحرين وبق�ص���د الإ�رضار مبركزه���ا ال�سيا�سي
واالقت�ص���ادي ومب�صاحله���ا القومي���ة؛ بغي���ة
�إ�سق���اط نظام احلكم يف البالد ،وت�سليم و�إف�شاء
��س�ر من �أ��س�رار الدفاع �إلى دول���ة �أجنبية ،وقبول
مبال���غ مالية من دول���ة �أجنبية مقاب���ل �إمدادها
ب�أ��س�رار ع�سكري���ة ومعلومات تتعل���ق بالأو�ضاع
الداخلية بالبالد ،و�إذاعة �أخبار و�شائعات كاذبة
ومغر�ض���ة يف اخلارج من �ش�أنه���ا �إ�ضعاف الثقة
املالي���ة باململك���ة والني���ل من هيب���ة اململكة
واعتبارها.

ت�أجيل الق�ضية ل�سماع �أقوال � 30شاهدا

املحكمة تطلب جلب “فيديو” يف ق�ضية قتل �رشطي

�أم���رت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة
الرابع���ة ،با�ستدع���اء باق���ي �شه���ود ق�ضية
ت�ض���م  9وقائع خمتلفة عل���ى الأقل وفيها
 5متهم�ي�ن بت�شكيل جماعة �إرهابية نفذت
تل���ك الوقائ���ع ،منه���ا قت���ل ال�رشط���ي �أول
�سلمان �أجنم وتفج�ي�رات �أخرى �رشعوا فيها
بقت���ل � 15رشطيا �آخري���ن ،ف�ضال عن �إ�صابة
زوج وزوجت���ه يف �إح���دى الوقائ���ع ،بع���د �أن
تدربوا على ا�ستعمال الأ�سلحة واملتفجرات
يف مع�سك���رات ب�إي���ران ،وق���ررت ت�أجي���ل
الق�ضية جلل�سة � 13سبتمرب اجلاري؛ ل�سماع
�أق���وال باق���ي ال�شه���ود البال���غ عددهم 30
�شاه���دا وح�ض���ور فني م��س�رح اجلرمية معد
تقري���ر الواقع���ة ،وجل���ب التقري���ر اخلا�ص
بواقع���ة ا�ستخ���راج رمي���وت كن�ت�رول م���ن
تفجري حدث بتاريخ � 27أكتوبر  ،2017كما
طلبت املحكمة التقري���ر اخلا�ص بال�شظايا
امل�ستخرجة من ال�رشطي املجني عليه وجلب
ت�صوي���ر فيديو �صوره �شاه���د �آ�سيوي كان
موجودا يف موقع اجلرمية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمني
�أنه���م يف الف�ت�رة م���ن الع���ام  2011حت���ى
 ،2017ان�ضم���وا و�آخرون جمهولون جلماعة
�إرهابية و�شاركوا يف التدرب على ا�ستخدام
الأ�سلح���ة واملتفج���رات الرت���كاب �أعم���ال
�إرهابية وا�ستهداف رجال ال�رشطة واملواقع
احليوية والأمنية و�إحداث تفجريات و�أعمال
�شغ���ب وتخري���ب ،وقام كل م���ن املتهمني

الث���اين والثال���ث ،بتفج�ي�ر عب���وة بالطريق
الع���ام بق�ص���د ا�سته���داف رج���ال ال�رشط���ة
وح���ازا بغري ترخي�ص م���واد متفجرة بق�صد
ا�ستخدامه���ا يف �أن�شطة تخ���ل بالأمن العام،
و�أتلفا م�سلحة �أمنية تابعة للداخلية و�إ�شارة
�ضوئية مملوكة ل���وزارة الأ�شغال ،ووجهت
�إلى املتهم الأول تهمة اال�شرتاك مع الثاين
والثال���ث يف ارت���كاب اجلرائ���م ال�سابقة� ،إذ
�أمدهما باملفرقعات.
ويف الواقعة الثاني���ة ا�ستهدفوا دورية
�أمنية بعبوة متفجرة ق���رب مدر�سة غرناطة
االبتدائي���ة للبنات مبنطقة �س�ت�رة واديان
بتاري���خ  14فرباي���ر  ،2017ووجه���ت
للمتهم�ي�ن الث���اين والثالث تهم���ة ال�رشوع
يف قت���ل �سي���دة وزوجها خ�ل�ال حماولتهما
ا�سته���داف رجال الأم���ن باملنطقة ،بتفجري
عب���وة �أثناء م���رور ال�رشط���ة والت���ي �أ�صابت
املجن���ي عليهم���ا؛ ب�سب���ب وجودهم���ا يف
املكان وق���ت التفجري ،وت�سبب التفجري يف
�إت�ل�اف دوري���ة �أمنية و�س���ور مدر�سة �سرتة
االبتدائي���ة للبنات ولوح���ة �إر�شادية وعمود
�إن���ارة وال�سي���ارة اململوك���ة للمجن���ي عليه
و�سيارة �أخرى ت�صادف وجودها يف املوقع،
وقد ا�شرتك املته���م الأول يف تلك اجلرائم
ب�إمدادهما باملتفجرات.
�أم���ا يف الواقع���ة الثالثة الت���ي ح�صلت
بتاري���خ � 13أغ�سط����س  ،2017فا�ستهدف
فيه���ا املتهم���ان الث���اين والثال���ث مدرعة

�أمنية بعبوة متفجرة قرب مركز �رشطة �سرتة
وهو ما ت�سبب ب�إت�ل�اف مركبة م�سلحة �أمنية
و�س���ور ومبن���ى م�ست�شفى �س�ت�رة للوالدة،
وق���د �ساعدهم���ا املته���م الأول ب�إمدادهما
باملفرقعات.
الواقعة الرابعة متثلت يف �أن املتهمني
الث���اين والثال���ث بتاري���خ � 2أكتوبر 2017
ا�ستهدف���ا رج���ال الأم���ن بعب���وة متفج���رة
مبنطق���ة الربهام���ة عل���ى �ش���ارع البدي���ع،
فوجه���ت لهما النيابة العام���ة تهمة ال�رشوع
يف قت���ل  6م���ن �أف���راد ال�رشط���ة عم���دًا م���ع
�سبق الإ�رصار والرت�ص���د ،و�أنهما زرعا عبوة
مفرقع���ة بالقرب من �سور �أحد املزارع على
�ش���ارع البدي���ع عن���د نقطة مترك���ز ال�رشطة،
والتي �أ�صابتهم ب�إ�صابات بليغة ،كما ت�سببا
يف �إت�ل�اف  10مركبات �أمنية ج���راء التفجري
بالعبوة التي �أمدهما بها املتهم الأول.
ومتثل���ت الواقع���ة اخلام�س���ة ،والت���ي
حدث���ت بتاريخ � 27أكتوب���ر  ،2017يف قتل
املتهم�ي�ن الثاين والثالث ،عم���دًا ،ال�رشطي
�أول �سلم���ان �أجن���م حممد مع �سب���ق الإ�رصار
والرت�ص���د ،و�أنهم���ا �رشع���ا يف قت���ل  9م���ن
رج���ال ال�رشط���ة ،حني زرع���ا عب���وة متفجرة
ا�ستهداف���ا لأي من رج���ال الأمن على �شارع
ال�شي���خ خليفة بن �سلم���ان ،ويف نقطة مرور
املركبات الأمنية وفجرا العبوة حال و�صول
با����ص تابع لل�رشطة ،وهو م���ا ت�سبب ب�إتالف
البا����ص و�سي���ارة مملوك���ة ل�رشك���ة حتم���ل

لوح���ات خليجي���ة تابع���ة ل�رشك���ة هند�سية،
وا�شرتك معهم���ا املته���م الأول ب�إمدادهما
باملفرقعات.
و�رشع املتهمان الثاين والثالث النار يف
واقع���ة �ساد�سة يف قتل �أحد رج���ال ال�رشطة
م���ع �سبق الإ�رصار والرت�صد يف منطقة البالد
الق���دمي و�أعدا �سالحً ���ا ناريً���ا “كال�شنكوف
�أوتوماتيكي” متك���رر الطلقات� ،أمدهما به
املته���م الأول ،ور�صدا نقط���ة �رشطة وكمنا
عل���ى مقربة منه���ا ،وما �أن �شاه���دا املجني
عليه بالقرب من �إحدى املركبات حتى قاما
بت�صوي���ب ال�س�ل�اح ،لكن ال�س�ل�اح مل يطلق
الر�صا�ص؛ ب�سبب عدم عمل �إبرة الإطالق.
وحاز املتهمان يف واقع���ة �أخرى عبوات
مفرقع���ة و�أدوات ت�ستخ���دم يف ت�صنيعه���ا
و�أ�سلح���ة “بن���ادق �آلي���ة” بغ�ي�ر ترخي����ص
والذخائ���ر اخلا�صة بها ،والت���ي �أمدهما بها
املتهم الأول.
وتتمث���ل الواقع���ة الثامن���ة يف ت���درب
املتهم�ي�ن عل���ى ا�ستعم���ال الأ�سلح���ة
واملتفج���رات ،ب����أن توجه���ا ملع�سكرات يف
�إيران وتلقي���ا تدريبات هن���اك ،وقد تولى
كال من املتهم الأول والرابع مهمة ت�سهيل
�إجراءات ال�سفر والإقامة لهما يف �إيران.
كما ��س�رق املتهم���ان الث���اين والثالث،
يف الواقعة الأخرية كذل���ك ،لوحات معدنية
ملركبات تابعة لوزارة الداخلية ،وكان ذلك
تنفيذًا لأغرا�ضهما الإرهابية.

ت�أجيل الق�ضية حتى جل�سة � 30سبتمرب ال�ستدعاء �شاهد �إثبات

�إحالة ال�شاب قاتل الآ�سيويني للطب النف�سي

وا�صلت املحكم����ة حماكمة �شاب (24
عام����ا) جت����رد م����ن �إن�سانيته لأج����ل ب�ضعة
دنان��ي�ر يتح�ص����ل عليه����ا م����ن خ��ل�ال قتل
العم����ال الآ�سيويني غ����درا ،ممن يت�صادف
وجوده����م يف املنطقة الت����ي يتجول فيها
بحثا عن �ضحيته ،وراح �ضحيته على الأقل
اثن��ي�ن لقيا حتفهم����ا بوا�سط����ة � 8رضبات
مبطرق����ة حديدي����ة ،ه�شم����ت ر�أ�سيهم����ا،
واع��ت�رف مبا ن�س����ب �إليه م����ن جرائم قتل،
مدعيا ب�أن����ه لن ي�س�أل ع����ن الآ�سيويني �أي
�أحد على حد تعبريه.
وق����ررت املحكم����ة الك��ب�رى اجلنائي����ة
الأول����ى ت�أجي����ل الق�ضية حت����ى جل�سة 30
�سبتم��ب�ر اجلاري؛ ال�ستدع����اء �شاهد �إثبات
بالق�ضي����ة م����ع عر�ض املته����م على الطب
النف�سي لبي����ان �صحة ت�رصفاته ،كما �أمرت
با�ستم����رار حب�����س املته����م حل��ي�ن اجلل�سة
القادمة.
وت�ش��ي�ر تفا�صي����ل الواقعت��ي�ن
املنف�صلت��ي�ن �إلى �أن املتهم كان قد قرر
يف نف�سه �أنه �سيعمل على قتل الآ�سيويني؛
به����دف �رسق����ة �أموالهم ،وبالفع����ل تر�صد
لعام����ل كان يجم����ع الكرات��ي�ن يف منطق����ة
توبل����ي ،ف�أخ����رج مطرق����ة كان����ت بحوزته،
وانهال عليه بال�رضب عدة مرات على ر�أ�سه
م����ن اخللف ب����كل ق����وة ،مم����ا �أدى لته�شم

جمجمت����ه ونزف����ه كمية كبرية م����ن الدماء،
حتى تيقن �أنه فارق احلياة ،فقام بتحريك
اجلث����ة و�رسقة حمفظته الت����ي كانت حتوي
بداخلها مبلغ  25دينارا فقط.
�أم����ا يف الواقعة الثاني����ة ،والتي �أثبتت
للمتح����ري ارتكابه اجلرميت��ي�ن ،فقد قال
املتهم �إن����ه بعد ارتكاب����ه للجرمية الأولى
ب����د�أ يتلق����ى العديد م����ن االت�ص����االت من
مرك����ز �رشط����ة النعي����م ،لكن����ه كان يتعمد
عدم الرد وملدة جت����اوزت � 10أيام ،وذات
يوم �أب���ص�ر �آ�سيويا يقود دراجته الهوائية،
فقرر قتله ،وبالفعل �أح�رض مطرقته ب�رسعة
وركب �سيارته حتى جت����اوز املجني عليه،
وم����ا �إن و�صل بجانبه انق�����ض عليه و�رضبه
باملطرقة من اخللف على ر�أ�سه.
ولفت �إلى �أنه �سم����ع ح�رشجة تخرج منه
�أثناء تلقي����ه ال�رضبات القاتل����ة ،ثم �شاهد
الدماء تن����زف من جمجمته بغ����زارة ،والتي
لطخ����ت مالب�سه ،وعندم����ا بحث يف حمفظة
نق����وده تبني �أنه ال يحم����ل بحوزته �أي مبلغ
مايل.
كم����ا قرر املته����م �أثن����اء التحقيق معه
مبعرف����ة النياب����ة العام����ة �أن����ه كان يعم����ل
يف �أك��ث�ر م����ن وظيف����ة قب����ل �أن يف�ص����ل
منه����ا جميعا ،ل����ذا ف�إنه قرر �رسق����ة العمال
الآ�سيوي��ي�ن؛ معلال �سب����ب اختياره لهم �أن

ال �أحد �سي�س�أل عنهم لو ح�صل لهم مكروه
على حد تعبريه.
وجن����ح يف ارت����كاب �أول����ى جرائم����ه يف
غ�ض����ون �شهر فرباير املا�ضي على �ساحل
بح����ر كرباب����اد� ،إذ �إن����ه طل����ب م����ن العامل
الآ�سي����وي ال����ذي كان يعمل عل����ى تنظيف
ال�ساح����ل م����ن القمام����ة �أن ي�سلم����ه بطاقة
هويته ،وم����ا �إن �أخرج الأخري حمفظته حتى
اختل�سه����ا من����ه والذ بالف����رار م����ن املوقع
بوا�سط����ة �سيارته ،وعندما فتحها تبني �أن
فيها مبل����غ  16دينارا فقط ،كم����ا قرر �أنه
بتاري����خ  28مار�س املا�ض����ي و�أثناء جتوله
يف منطقة القف����ول تر�صد لأحد املارة من
الآ�سيوي��ي�ن ،وعندما جت����اوز �سيارته ،قام
بالتح����رك بال�سي����ارة وا�صطدم ب����ه وح�رشه
بني �سيارته و�سيارة �أخرى كانت متوقفة
باملكان.
و�أ�ضاف �أنه ترج����ل من �سيارته وطلب
من ذلك الآ�سيوي حمفظته� ،إال �أن املجني
علي����ه ولأنه كان يع����اين الآالم التي ت�سبب
ل����ه بها فقد كان ي�شري �إل����ى موقع �سكنه،
وبالفعل توج����ه �إليه وعرث فيه على حقيبة
قما�شية ،فا�ستول����ى عليها وترك املجني
عليه يت�أمل� ،إال �أنه مل يعرث يف تلك احلقيبة
على �أية مبالغ نقدية.
ف�أحالت����ه النيابة العامة للمحاكمة على

اعتبار �أنه يف غ�ضون �شهري مار�س و�أبريل
 2018ليال� ،أوال :ارتكب جناية القتل عمدا
مع �سبق الإ���ص�رار؛ وذلك ت�سهيال الرتكاب
جرمية �أخرى ب�أن قتل عمدا املجني عليهما
الأول والث����اين مع �سبق الإ���ص�رار ب�أن بيت
النية على قتلهما و�أعد لذلك �أداة اجلرمية
“مطرق����ة” وتوج����ه �إليهم����ا وق����ام ب�رضب
كل منهم����ا م����ن � 7إلى � 8رضب����ات بوا�سطة
املطرقة جتاه ر�أ�س كل منهما ،قا�صدا من
ذل����ك �إزهاق روحيهما ،وبل����غ مق�صده ب�أن
�أحدث به الإ�صاب����ات املو�صوفة بالتقرير
الط����ب ال�رشع����ي ،والت����ي �أودت بحياة كل
منهم����ا ،وق����د ارتكب����ت ه����ذه اجلنايت��ي�ن
ت�سهي��ل�ا الرت����كاب جرمي����ة �رسق����ة كل من
املجني عليهما وذلك ب�أنه يف ذات املكان
والزمان �رسق املنق����والت املبينة بالأوراق
واململوكة للمجني عليهما.
ثانيا� :رسق املنقوالت املبينة بالأوراق
واململوك����ة للمجني علي����ه الثالث بطريق
الإك����راه الواق����ع علي����ه ب�����أن ا�صط����دم به
ب�سيارت����ه ،فاندف����ع املجني علي����ه حما�رصا
بني تلك ال�سيارة و�أخ����رى م�شلول احلركة
واملقاوم����ة مم����ا مك����ن املتهم م����ن �رسقة
املنقوالت والفرار بها.
ثالث����ا :ح����از و�أح����رز البلط����ة “ف�أ�����س
معدين” املبينة بالأوراق.
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�أجنب���ت رايت�ش���ل وايز طفلتها الأولى م���ن زوجها املمثل داني���ال كريج .وذكرت �صحيف���ة “ديلي ميل”
الربيطانية �أنها وزوجها دانيال قاال لأ�صدقائهما �إنهما “ �سعداء للغاية “ با�ستقبال طفلتهما.
ويذكر �أن رايت�شل ودانيال ،الذي ي�شتهر بتج�سيده ل�شخ�صية العميل جيم�س بوند ،تزوجا العام .2011
وكانت رايت�شل قد �أعلنت نب�أ حملها يف �أبريل املا�ضي .ويذكر �أن رايت�شل لديها ابن يدعى هاري من خطيبها
ال�سابق املخرج دارين ارونوف�سكي ،كما �أن دانيال لديه ابنة تدعى �إيال من زوجته ال�سابقة فيونا لودونtariq.albahar@albiladpress.com .

سينموزيكا
�إعداد :طارق البحار

عودة النجمة جنيفر غارنر بقوة
مع  PEPPERMINTفي البحرين
يــــ�ؤكــ���د فيلـــــــــــــــ���م
 PEPPERMINTوالذي
يعر����ض ه���ذا الأ�سب���وع يف
البحري���ن وم���ن بطول���ة
النجمة جنيفر غارنر ،والذي
ينتم���ي �إلى نوعية الأك�شن،
ق���وة احل�ضور الت���ي باتت
تعرفه���ا امل���ر�أة البطلة يف
ال�سينم���ا الهوليوودية هذا
العام ،وهو يدور حول ق�صة
انتقام تتحول فيها النجمة
الرومان�سية �إلى �آلة قتل.
وكنوع من قبول التحدي ،وافقت
النجمة ذات الـ 46عاما على قبول دور
يحت���اج موا�صفات بدني���ة خ�صو�صا
ولياق���ة عالي���ة ،ف�ض�ل�ا ع���ن الأبعاد
النف�سي���ة والدرامي���ة لل�شخ�صي���ة.
وجت�س���د املمثلة دور ريلي نورث� ،أم
وزوجة ،تعاين من م�أ�ساة فقد زوجها
وابنته���ا ال�صغ�ي�رة ،اللذي���ن لقي���ا
م�رصعهم���ا رميا بالر�صا����ص على يد
واح���دة من �أ�رش����س ع�صابات تهريب
املخدرات ،فتقرر نورث الرحيل هربا
م���ن الذكريات امل�ؤمل���ة ،خا�صة بعد
ف�شل املنظوم���ة الق�ضائية الفا�سدة
يف حتقيق العدالة لأ�رستها.
واخلطوة التالية ،كما هو معروف
يف ه���ذه النوعي���ة م���ن �سيناريوهات
الدرام���ا امل�أ�سوي���ة ،ت�ضط���ر البطلة
لالختف���اء لف�ت�رة ،تك���ون هدن���ة لها
لال�ستع���داد للع���ودة وتنفيذ خمطط
االنتق���ام ،حي���ث تتح���ول ال�ضحي���ة
الوديع���ة �إل���ى �آل���ة قت���ل يف منتهى
الق�س���وة .وم���ن �أج���ل تق���دمي الدور
ب�صورة مقنعة ،خ�ضع���ت النجمة �إلى
تدريبات عنيفة ومكثف���ة ال�ستعادة
لياقتها ،والهيئة اجلذابة التي كانت
عليه���ا حينم���ا انطلق���ت يف م�ش���وار
ال�شه���رة الع���ام  ،2001وفق���ا مل���ا
�أعلنت���ه يف �أبري���ل املا�ضي يف مقابلة
على موقع .CinemaCon
كما حتدث���ت غارنر عن جتربتها،
م�ؤك���دة �أن عملها مع خمرج مثل بيري
موري���ل �ساعدها كث�ي�را على تقدمي
ال���دور ،خا�ص���ة و�أن���ه كان املخ���رج
الذي �ساعد النج���م ليام ني�سن ،على

رئاسة
ع���اد مغن���ي ال���راب الأمريك���ي كانيي���ه
وي�س���ت ليجدد اعتزام���ه بالرت�شح للرئا�سة
الأمريكية يف العام  2024وذلك يف مقابلة
مع���ه يف رادي���و �شيكاغ���و ،ويعت�ب�ر هذا
الت�رصيح الثاين له ب�ش�أن ذلك ،بعد �إعالنه
يف وق���ت �سابق من الع���ام  2015تر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية يف العام .2020
و�أ�شار كاين وي�ست �إلى رغبته امل�ؤكدة
يف خو�ض االنتخابات الرئا�سية الأمريكية بعد 5
�أع���وام ،م�ؤكداً �أنه عندما �سيق���دم على تلك اخلطوة،
ل���ن تكون جمرد حماولة منه ب���ل �سيفعلها بجدية ليفوز بها ،كما ك�شف عن
خطط���ه واهتماماته بعد تن�صيب���ه رئي�سا ً والتي �ستن�صب ب�ش���كل �أ�سا�سي على القطاع
ال�صح���ي وال�صناع���ات الدوائية .ونا�شد كاين وي�ست املتابع�ي�ن �إلى جتنب التفكري يف
االنق�سامات على الرغم من وجودها ،قائالً“ :نحن بحاجة �إلى التفكري ككتلة واحدة ،لأننا
يف الواقع عرق واحد� ،شعب واحد وح�ضارة واحدة “.

جاكسون

ا�ستع���ادة جنوميته يف ع���امل الأك�شن
بعد �سن ال�ست�ي�ن ،من خالل �سل�سلة
“املخطوف���ة” .و�أ�ضاف���ت �أي�ض���ا �أن
انخراطه���ا يف ه���ذا امل��ش�روع الفني،
جعلها تغ�ي�ر روتينها الريا�ضي� ،إلى
درج���ة م�ضاعف���ة التدريب���ات ،حتت

�إ�رشاف �أك�ث�ر من م���درب متخ�ص�ص،
وذل���ك يف �إط���ار �سعيه���ا لتك���ون يف
كامل لياقتها �أثناء ت�صوير العمل.
وله���ذا ،قامت مب�شارك���ة �رشيط
م�ص���ور عل���ى مواق���ع التوا�ص���ل
االجتماعي ي�ستعر����ض تدريباتها يف

موعد طرح فيلم الرعب A Quiet Place 2

ح�������ددت ���ش�رك����ة ب����ارام����اون����ت
الرتفيهية ،موعد طرح اجل��زء الثاين
م��ن فيلم ال��رع��ب والإث����ارة املنتظر
 A Quiet Place 2للنجمة �إميلي
ب�لان��ت 15 ،م��ن م��اي��و  2020م��وع��دًا
لطرح الفيلم ب�صاالت ال�سينما.
والعمل يُعد واحدًا من �أهم �أفالم
ال��رع��ب خ�لال ال��ع��ام اجل����اري ،وحقق
تقييمات مميزة عرب مواقع مراجعة
الأف�لام كـ “”Rotten Tomatoes
وحاز على ن�سبة .% 95
كما و�صلت عائداته  330مليون
دوالر مب��ي��زان��ي��ة بلغت ق��دره��ا 17
مليون دوالر فقط .ويعترب �أول جتربة
�إنتاج �ضخمة للممثل واملخرج جون
كرا�سين�سكي ،ال��ذي ب��د�أ بالعمل يف
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بداية الأم��ر مع ال�رشكة املنتجة على
ال�سيناريو كممثل ،وعقب �أن حازت
الفكرة على اعجابه وتفكريه كليًا قرر

امل�شاركة يف كتابة ال�سيناريو والإنتاج
بجانب الإخراج وبطولة الفيلم ،بجانب
زوجته وبطلة العمل �إميلي بالنت.

ضد أبطال مارفل
هاج���م النجم العامل���ي ال�شهري �إيث���ان هوك �أفالم
الأبطال اخلارقني ،و�أكد �أنه يعتقد �أن النا�س واجلماهري
يبالغ���ون ب�شدة يف مدح تلك الفئة من الأفالم بدون �أي
�سبب مقن���ع .وقال “هوك” البالغ م���ن العمر  47عامًا،
�أثن���اء تواجده يف مهرجان لوكارنو ال�سينمائي“ :النا�س
يقول���ون �أن  Loganفيل���م عظيم ،ح�سنً���ا ،ميكننا �أن
نق���ول انه فيلم �أبطال خارقني رائ���ع ،لأن به �أ�شخا�ص
يلب�سون مالب�س �ضيقة ،ويخرجون معادن من �أياديهم،
لكنه لي����س فيلمًا لربي�سون ،ولي����س فيلمًا لبريجمان،
�إنه فيلم ع���ادي” .و�أ�شار �إلى �أن هناك فرقً ا كبريًا بني
ه���ذا الفيلم والأف�ل�ام التي ي�صنعها كب���ار املخرجني،
وم���ع ذلك ،حتاول �رشكات الإنت���اج �إقناعنا ب�أنه ال يوجد
اختالف حتى جتني املزيد من الأموال.

�صالة �ألعاب ريا�ضية ملحقة مبنزلها،
وه���ي متار����س ريا�ض���ة املالكم���ة
والفن���ون القتالي���ة ،والت���ي كان���ت
�رضورية وهامة لكي تتمكن من ت�أدية
�شخ�صية نورث .وقالت �إنها حتم�ست
كث�ي�را لل�سيناري���و وتعاطف���ت م���ع
البطلة مل�أ�ساة فق���د ابنتها وزوجها،
ون�ضاله���ا من �أجل حتقي���ق العدالة،
وت�ؤكد �أن “الأبن���اء هم �أف�ضل ثروة،
قمت بال���دور لتعاطفي مع الأم التي
ت�سع���ى لالنتقام م���ن قتل���ة ابنتها،
وه���ذا دفعني لكي �أ�ستع���د بال�شكل
املالئم من �أجل حتقيق العدالة”.
و�أ�ضاف���ت “كن���ت م�ستع���دة
للع���ودة م���ن �أج���ل تق���دمي �أف�ل�ام
�أك�ش���ن” ،خا�ص���ة بع���د امل�شاركة يف
�أعم���ال مث���ل “�أليا����س” امل�سل�س���ل
التلفزي���وين الذي كان���ت جت�سد فيه
�شخ�صية �سي���دين بري�ستو ،املحققة
يف املخاب���رات املركزي���ة الأمريكي���ة
�س���ي�.آي�.أي ،مو�ضح���ة �أن التح���دي
الذي يفر�ضه هذا الفيلم هو مواجهة
املوق���ف م���ن منظ���ور دراماتيك���ي،
ولي����س جم���رد اال�ستع���داد الب���دين
واللياقة.
م�ضيف���ة “وق���د �أفادتن���ي خربة
العم���ل مع خم���رج مثل بي�ي�ر موريل،
ال�ستيعابه �أن يك���ون البعد الدرامي
عل���ى نف����س الدرج���ة م���ن الأهمي���ة
بالن�سب���ة لال�ستعداد الب���دين ،وعلى
الرغم م���ن �أنني قدم���ت �أفالم حركة
يف املا�ض���ي� ،إال �أنن���ي �أعتقد �أن هذا
�أكرث عمل متكنت فيه من املزج بني
الدراما والأك�شن يف نف�س الوقت”.

بع���د � 9سن���وات عل���ى رحي���ل “ملك
الب���وب” ماي���كل جاك�سون ،اتف���ق ابناه
و�آخ���رون من �أفراد عائلت���ه على �إطالق
م���زاد ،و�أن يت�سلم���وا جائ���زة لتكرميه،
ويحيوا ذكرى ميالده الـ.60
وان�ضم���ت باري�س ابن���ة جاك�سون،
وابن���ه برن�س ،و�أخوه و�أخت���ه تيتو وجاكي،
واملغن���ي �آ��ش�ر �إل���ى � 1500ضي���ف يف ال�س
فيغا�س يوم الأربعاء املا�ضي ،حيث �أقيم عر�ض
بعن���وان “وان” ل�س�ي�رك دو �سوليه على �أنغ���ام �أغنيات
النج���م ال�شهري .وتويف جاك�سون يف لو�س �أجنلو����س يف يونيو  2009مت�أثراً بجرعة زائدة
م���ن خمدر الربوبوفول القوي الذي كان ي�ستخدم���ه لي�ساعده على النوم .و�سُ جن طبيبه
ال�شخ�ص���ي كون���راد موراي عامني لت�سبب���ه يف وفاته عن طريق الإهم���ال .وت�سلمت ابنة
جاك�س���ون باري�س ( 20عاما ً) و�شقيقه���ا برن�س الذي يكربها بع���ام واحد جائزة تكرمي
والدهما من م�ؤ�س�سة �إليزابيث تيلور ملكافحة الإيدز.

كوميدية
�ش���دد املخرجان الأخوان جويل
و�إيث���ان كوين اللذي���ن يتمتعان
ب�شهرة مل���وك الفكاهة اجلادة،
عل���ى �أن معظ���م ه���ذه الأعم���ال
الكوميدي���ة مت���ت ب�ش���كل غري
مق�صود.
وق���ال ايثان كوي���ن يف م�ؤمتر
�صح���ايف اجلمع���ة “النا����س ين�سبون
�إلين���ا م�ستوي���ات من ال�سخري���ة ال توجد
عادة هناك “ م�شريا �إلى �أن الأمر غري متعمد.
وحت���دث �إل���ى جان���ب �شقيق���ه جوي���ل يف مهرج���ان فيني�سي���ا
ال�سينمائ���ي ،قبل العر����ض الأول لفيلمهما الثامن ع�رش “ذا ب���االد �أوف با�سرت
�سكراج���ز” .والفيل���م وهو واحد م���ن  21فيلما تتناف�س من �أج���ل ح�صد جائزة
الأ�سد الذهبي .ويتميز الفيلم بالأجواء الريفية يف الواليات املتحدة ،واحلماقة
الإن�ساني���ة ،وتبلد امل�شاعر ،وحاالت موت دم���وي يف بع�ض الأحيان ومو�سيقى
ت�صويرية جذابة.

إنتاج جزء جديد من فيلم The Simpsons
بالت�أكي���د� ،سي�شع���ر ع�ش���اق The
 Simpsonsبفرحة كبرية ،فبعد �سنوات
طويل���ة م���ن التكه���ن� ،أ�صبح���ت الن�سخة
الثانية التي طال انتظارها من فيلم The
 Simpsonsقريبة ال�صدور.
احت�ش���د عُ�ش���اق الفيل���م عل���ى �أبواب
دور ال�سينم���ا يف الع���ام  2007مل�شاه���دة
�شخ�صياته���م الكرتوني���ة املحبب���ة الت���ي
و�صل���ت �إل���ى �شا�شة ال�سينم���ا حتت ا�سم
.The Simpsons Movie
الآن ،وبع���د عقد من عر����ض الن�سخة
الأولى من الفيلم التي و�صلت �إيراداته يف
�صندوق التذاكر �إل���ى  500مليون دوالر،
�أ�شار مقال نُ�رش يف �صحيفة Wall Street
 Journalالأمريكي���ة �إل���ى �أن �رشكة Fox
لديها ر�سميا ً فيلم �آخر لعائلة �سيمب�سون
جا ٍر العمل عليه.
رمبا ي�شغل بالك الآن بع�ض الأ�سئلة،
مث���ل ما الذي قالته �رشكة Fox؟ وما الذي
�ستدور حوله �أحداث اجلزء الثاين؟ و�أهم ما
يف الأمر ،هل �ستت�ضمن هذه

الن�سخة �شخ�صية “�سبايدر بيغ”؟ بالن�سبة
له����ؤالء الذي���ن ال تُ�سعفه���م ذاكرته���م،
ت�ضم���ن الإ�ص���دار الأول م���ن فيل���م The
 ،Simpsonsت�سب���ب هوم���ر الأب لثالثة
�أطفال يف تلوث بحرية بلدة �سربينغفيلد،
م���ا ا�ضطر �سكان املدين���ة �إلى العي�ش يف
قبة زجاجية عمالقة.
وكان عل���ى هوم���ر �أن يح���اول يائ�سا ً
ا�ستخ���دام �أ�سلوبه ال�ساح���ر للتفاو�ض مع
وكالة حماية البيئ���ة ،واحلكومة الأمريكية
لوق���ف تدمري املدين���ة .فيم���ا مل تك�شف
�رشك���ة  Foxعن اخلطوط الرئي�سية لق�صة
الفيل���م املُنتظ���ر بع���د ،ف�ض�ل� ًا ع���ن عدم
الت�أكيد على �إ�صداره.
�إذ توا�صل الرئي�سة التنفيذية ل�رشكة
� ،Foxستي�س���ي �سناي���در ،تطوي���ر خطط
الأف�ل�ام ،على الرغم من
�إنتاج
حالة عدم اليقني
الت���ي تخي���م
عل���ى ال�رشك���ة
الحتم���ال �رشاء

�رشكة ديزين لها ،ح�سب �صحيفة Mirror
الربيطانية.
وق���د ج���اء يف تقرير �صحيف���ة Wall
� Street Journalأن “�سنايدر قد �أكدت
عل���ى �إع���ادة ترتي���ب �أوراق �رشك���ة Fox
فيم���ا يتعلق ب�أف�ل�ام الر�س���وم املتحركة،
�إذ �أح�رضت �رشي���كا ً جديداً ليحل حمل �رشكة
 DreamWorks Animationالنتهاء
العق���د املربم بينهما بع���د �أن ا�ستحوذت
عليها �رشكة .”Comcast
و�أ�ضاف التقرير �أن “�رشكة الإنتاج
ال�سينمائي ت�شارك �أ�ستوديو فوك�س
ال��ت��ل��ف��زي��وين يف ت��ب��ن��ي �إن���ت���اج فيلم
�سينمائي ل�سل�سلة الر�سوم املتحركة
 ،Bob’s Burgersواجل��زء الثاين من
ف��ي��ل��م The Simpsons
اجلاري العمل به ،وفيلم
 Family Guyالذي
مي����زج ب�ي�ن �أف��ل�ام
الر�سوم املتحركة
وامل�����������ش�����اه�����د
احلقيقية ،وذلك
ح�سب ما ذكره
�أ�����ش����خ����ا�����ص
مُ����ط����ل����ع����ون
ع����ل����ى ت��ل��ك
امل�شاريع”.

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم
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طرح���ت امل�رصية يا�سمني علي �أحدث �أغنياتها “يا بتاع
الورد” ،عرب قن���اة “ ”LifeStylezStudiosعلى يوتيوب.
�أغني���ة “يا بتاع ال���ورد” ،من كلم���ات تامر ح�س�ي�ن ،و�أحلان
حمم���د يحيى ،وتوزي���ع وليد �رشاق���ي .وتخط���ت الأغنية 15

 6سبتمبر 2018
 26ذو الحجة 1439

مسافات

�أل���ف م�شاهدة ،بعد �ساعات م���ن طرحها .يذكر �أن �آخر �أعمال
يا�سمني كان جرنيك م�سل�سل “�أمر واقع” ،بعنوان “اتفاءلوا
باخلري” ،الذي عر����ض يف رم�ضان املا�ضي ،من كلمات تامر
ح�سني و�أحلان عمرو م�صطفى ،وتوزيع �إلهامى دهيمة.
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فيلم الرعب “ ”The Nunفي البحرين ...ممنوع لضعاف القلوب
طارق البحار

طرح���ت يف دور العر����ض البحريني���ة ع�ب�ر
�رشك���ة فوك����س �سينكو البحري���ن فيلم الرعب
 ،The Nunبالتزامن مع انطالقه يف الواليات
املتحدة الأمريكية وذلك ب�إطالق عر�ض خا�ص
كعادته ال�رشكة يف تقدمي اكرب افالم هوليوود
يف البحري���ن ع�ب�ر �شا�شاتها الرائع���ة اجلديدة
وبح�ضور م�سافات البالد.
الفيل���م من �إخراج كورين هاردي ،وت�أليف
جيم����س وان ،وج���ارى دوبريم���ان ،ومن بطولة
تاي�س���ا فارميج���ا ،وبون���ى ه���ارون ،و�شارلوت
هوب ،ودمييان ب�شري ،وليلى بوردان ،و�أجنريد
بي�سو ،و�ساندرا رو�سكو ،وجوين كوين.
وتدور �أح���داث الفيلم حول راهبة �صغرية
تعي����ش يف دي���ر منع���زل بروماني���ا ،وير�س���ل
الفاتيكان ق�سا ليكت�شفوا �أنهم يواجهون قوة
خبيث���ة على �ش���كل نف�س الراهب���ة ال�شيطانية
التي �أرعبت اجلماهري يف “The Conjuring
 ،”2حي���ث �أ�صب���ح الدير �ساح���ة معركة مرعبة
بني الأحياء والروح ال�رشيرة.
فيل���م الراهب���ة �أو  The Nunيعت�ب�ر من
اق���وى �أف�ل�ام الرع���ب ال���ذي مت �إنتاجه���ا هذا
العام ووفقا ملا ذك���ره موقع ،comicbook
يت�ضمن الفيل���م العديد من م�شاه���د الأك�شن
والإثارة التي جتعله ممت���ع لكل من يف�ضلون
نوعيه �أفالم الرعب والإث���ارة .واي�ضا ت�أثريات
الفيل���م ال�رسيعة تعترب من �أه���م الدوافع التي

“كانو الثقافي”
ينظم إضاءة
للحداد

جتع���ل امل�شاهد يتعاي�ش �أج���واء الفيلم ،حيثُ
اعتمد العمل على فزع امل�شاهدين و�إرهابهم،
ومن املتوقع �أن ي�سجل الفيلم �أرقاما قيا�سيا
يف �شب���اك التذاكر .فيل���م  The Nunتعتمد
فكرت���ه عل���ى الأرواح ال�رشي���رة وت���دور معظم
�أحداث الفيلم يف �إطار الإثارة ،مت �إنتاج جز�أين
منه �آخرهم مت عر�ضه العام .2016
وتباينت �آراء النقاد حول فيلم The Nun
بني م�ؤي���د لفكرته ومعار�ض لق�صته نظرا ملا
يحتويه من م�شاهد مرعبة ال تتنا�سب مع جميع
الأعم���ار ،فر�أى البع����ض �أنه فيلم م���ن الرعب
الثقي���ل وميت���ع امل�شاهد بت�أثريات���ه احلركية
ال�رسيع���ة من فريق عمل حم�ت�رف ،يف حني ر�أى

البع�ض الأخر �أن نوعيه هذه الأفالم ال تليق
بامل�شاهدي���ن وخا�ص���ه �أنها ترتب���ط بالأديان
والأرواح وال�سحر ،ولكن دائما ما يكون احلكم
يف النهاي���ة لك���م ول�شباك التذاك���ر واجلمهور
الذي يف�ض���ل هذه النوعية م���ن الأفالم داخل
وخارج البحرين.
و�إليكم  10معلومات عن الفيلم:
 .1مت ت�صوير الفيلم بالكامل يف رومانيا.
 .2مت اال�ستع���داد ل���ه بو�صف���ه الفيل���م
الأكرث �سوداوية بال�سل�سلة ال�شهرية.
 .3كان من املقرر عر�ضه جتاريًا يف يوليو
املا�ضي.
 .4طرحت ال�رشك���ة املنتجة فيديو دعائي

نظ���م مرك���ز عبدالرحم���ن كانو الثق���ايف يف ي���وم الثالثاء
املا�ض���ي املوافق � 28أغ�سط�س �أم�سية بعن���وان “ا�ضاءة على
جتربة فنية للفنان ح�سن حداد” و�أدار احلوار عي�سى هجر�س.
وا�ستهل ح���داد الأم�سية ب�شكره وتقديره للح�ضور الذي
يك���ون الدافع الدائم لفن���ه وابداعاته الفنية كما �أ�ضاف وعرب
ع���ن حبه ال�شدي���د وع�شقه لف���ن الفنان خال���د ال�شيخ املهمة
الفني���ة العمالقة التي كان لها الدور الأكرب يف بداياته ودفعه
لإبداع���ات وابتكارات يف العزف على �آل���ة العود .وقد ا�ستمتع
احل�ض���ور بعدد م���ن املعزوف���ات اجلميلة الت���ي قدمها حداد

للفيل���م
مدت���ه  5دقائق ،ولك���ن مت �سحبه من
موقع “يوتيوب” ،وذلك بع���د �شكوى العديد
م���ن املتابع�ي�ن لو�صفهم املقط���ع باملخيف
للغاية ،لتعتذر بعدها ال�رشكة املنتجة.
 .5الفيل���م تدور �أحداثه قبل �أحداث فيلم
“ ”Annabelle: Creationالعام .2017
 .6تي�س���ا فارميج���ا الت���ي تق���وم بلع���ب
�شخ�صية �شقيقة بطل���ة الفيلم فريا فارميجا،
هي �شقيقتها يف احلقيقة.
 .7ميثل الفيلم الظهور الثالث ل�شخ�صية
الراهب���ة ال�رشي���رة ،الت���ي ظهرت م���ن قبل يف
فيلمي “ ”The Conjuring 2العام ،2016

و” Annabelle:
 ”Creationالعام .2017
 ”The Nun“ .8ي�أتي ا�ستكماالً للتعاون
ب�ي�ن �رشكت���ي الإنت���اج “”Warner Bros
و”.”New Line Cinema
 .9الفيل���م هو التجرب���ة الإخراجية الثانية
للمخ���رج ك���ورن ه���اردي ،وذلك بع���د جتربته
بفيلم الرعب “ ”The Hallowالعام .2015
 .10الإع�ل�ان الدعائ���ي للفيل���م عل���ى
“يوتي���وب” اجتاز حاجز الـ 20مليون م�شاهدة
بعد �شهرين فقط من بدء طرحه.

على �آلة العود .وقد تكل���م حداد عن بداياته يف الفن والعزف
عل���ى �آلة الع���ود فقد ابتكر يف عم���ر الرابعة ع��ش�ر �آلة عود من
م���واد ب�سيطة وكان متابع ملعزوف���ات الفنان مار�سيل خليفة
والفن���ان خال���د ال�شيخ ،و�أ�ضاف ح���داد �أن ان�ضمام���ه للمعهد
الكال�سيك���ي كان بهدف اكت�شاف املرحل���ة التي و�صل اليها
بعزفه لآل���ة العود .ويف خ�ضم حديثه �أ�شار ح���داد �إلى بدايات
تدريبه على يد الفنان �أحمد احلداد ومواظبته الد�ؤوبة بالعمل
على حت�سني مهاراته ل�ساع���ات طويلة ومتوا�صلة ويف اخلتام
امتع حداد احل�ضور مبعزوفات مو�سيقية على �آلة العود.

توأم الروح ليس مجرد أسطورة يونانية

ري منا يق�ضي وقتا ً طويالً من حياته
كث ٌ
وهو يبحثُ عن تو�أم الروح ،ذلك ال�شخ�ص
ال���ذي يخطف روحه ويجعل نب�ضات قلبه
تعلو مبجرد �أن يكون بجانبه.

من أين أتى مصطلح النصف اآلخر؟
�أ�سط���ورة يوناني���ة قدمي���ة حتك���ي �أنه
كان يعي����ش على الأر�ض كائن مت تق�سيمه �إلى
ن�صفني ،ف�أ�صبح هناك رجل وامر�أة ويعي�ش كل منهما
يبح���ث عن ن�صفه الآخر .ولكن كل �شخ�ص يلتقي بن�صفه الآخر
مرة واح���دة فقط ف�إم���ا �أن يتم�سك به �أو يتخل���ى عنه .حتى �أن
البع����ض يقاب���ل ن�صفه الآخ���ر وال يكت�شف ذل���ك �إال بعد فوات
الأوان ،ولكن ذلك يبقى جمرد �أ�سطورة يونانية قدمية.

للقصة أبعاد دينية أيض ًا
مل تقف الق�صة عند حدود الأ�ساطري القدمية فقط ،فقبل
الإ�سالم كان هن���اك ذكر لفكرة “تو�أم ال���روح” فن�صفك الآخر
مينح���ك الكمال ويدلك دائم���ا ً �إلى الطري���ق ال�صحيح ،وعندما
تخط���ئ يعيد �إلي���ك �صوابك ،وم���ن هنا �أكدت بع����ض الأديان
ال�سماوية على فكرة انتظار هذا ال�شخ�ص الذي يكمل روحك.

النظرة العلمية لتوأم الروح
ظل���ت ه���ذه الق�ص����ص ل�سن���وات طويلة جم���رد خرافات
م���ن منط���ق �أن الإن�س���ان يبح���ث دائما ً ع���ن الكمال ،وه���و �أمر

ي�ستحي���ل حتقيقه على الأر����ض ومن هنا
ارتبط���ت فكرة “تو�أم ال���روح” بالنظرة
الكال�سيكي���ة للفال�سف���ة .و�أ�صبح���ت
حتمل مع���اين مطلقة كاخل�ي�ر الذي ال
يع���رف �رشاً ،وم���ن هنا فق���د الكثريون
اعتقادهم بوج���ود “الن�صف الآخر” .ويف
درا�سة �أجرتها جامعة �أوك�سفورد عن فكرة
ت���و�أم الروح وهل هي موجودة بالفعل �أم جمرد
وه���م؟ �أثبتت تلك الدرا�سة �أن ت���و�أم الروح موجود فعالً.
فهو حتديداً �صديقك املقرب الذي ميكنه �أن يفهمك ب�سهولة،
وهذا هو ال�شق املرتبط بعلم االجتماع� ،أما ال�شق العلمي فالأمر
مرتبط �أك�ث�ر بالهرمونات وم�صادر الطاق���ة بج�سم كل �إن�سان،
والت���ي ترتبط بهرمون���ات وم�صدر الطاقة ل���دى �شخ�ص واحد
فق���ط يف العامل كله .وعلى قدر ما يب���دو ذلك رومان�سيا ً ،يبقى
ال�س�ؤال الدائم ،هل هذا هو تو�أم روحنا فعالً؟ فبع�ض النا�س ما
زال���وا ي�شكِكون يف الأمر % 73 .م���ن الأمريكيني يقولون �إنهم
ق���د وجدوا توائم �أرواحهم �أو �إنهم ي�ؤمن���ون بفكرة تو�أم الروح
يف العموم.
يعتق���د الكث�ي�رون �أن �شخ�ص���ا ً م���ا مثالي���ا ً يف انتظارهم،
وي�شع���رون بالكثري م���ن الفراغ لفقدانه ،وي�ص�ب�رون �أنف�سهم
�أحيان���ا ً ب�أن���ه قادم ال حمال���ة ،لنتذك���ر حينها ما قال���ه الكاتب
اللبناين جربان خليل جربان“ :من حتب لي�س ن�صفك الآخر ،هو
�أنت يف مكان �آخر ،يف الوقت نف�سه”.
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ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة
العثمانية والفرن�سية
تنجح يف اال�ستيالء
ع���ل���ى م���ي���ن���اء ن��ي�����س
الفرن�سي وحت��ري��ره
م���ن ق��ب�����ض��ة امل��ل��ك
�شارملان خ�صم امللك
فران�سوا الأول حليف
الدولة العثمانية.

23
الحمل:
علي���ك يف ه���ذه احلال���ة �أخ���ذ الأم���ور
بالروية والهدوء.

الثور:

1924

متر العالق���ة �أحيان���ا ً مبطب���ات �سببها
ال�ضغوط املهنية.

ال���زع���ي���م ال��ف��ا���ش��ي
بينيتو مو�سوليني
ي��ت��ع��ر���ض مل��ح��اول��ة
اغتيال فا�شلة يف روما
م���ن ج��ان��ب جمموعة
م����ن ال�����ش��ي��وع��ي�ين
الذين حتركو لوقف
حماولته الق�ضاء على
ال�شيوعية يف �إيطاليا.

الجوزاء:
حتظى بتقدير كب�ي�ر وب�إعجاب منقطع
النظري.

السرطان:
املجال املهني الذي تتعاطاه يعد من
الأ�صعب.

األسد:
النزه���ة ب�ي�ن الأ�شج���ار �أو يف ال�سهول
تريح النف�س.

العذراء:
لدي���ك ق���درة هائلة عل���ى الإب���داع يف
عملك.

الفنان القدير إبراهيم بحر يستعد للعودة إلى البحرين

ان���ت �شخ�صية ذكي���ة وموهوبة وحتب
االنطالق.

و�س����أل عن���ه يف الفرتة الت���ي ق�ضاها يف
امل�ست�شفى ،و�أ�ضاف بحر� “ :شكرا للكل
والآن عرف���ت حجم احلب وامل���ودة التي
غمرتوين بها”.
و�إبراهي���م بح���ر فن���ان بحريني كبري
وه���و اح���د م�ؤ�س�س���ي م��س�رح ال�ص���واري
وفن���ان بحريني قدير قدم �أجمل الأعمال
البحريني���ة وج�سد �أدوارا مهمة يف الدراما
وامل��س�رح كما �أنه كاتب مهم �ألف العديد
من الن�صو�ص الفنية والغنائية.
ومن الأعمال امل�رسحية لإبراهيم بحر
كممثل :م�رسحي���ة “ال�سي���د” �إنتاج م�رسح
اجلزي���رة ،م�رسحي���ة “واقد�س���اه” �إنت���اج
احتاد الفنانني الع���رب ،م�رسحية “�سوق
املقا�صي�ص” �إنتاج م�رسح �أوال ،وم�رسحية
“درب العدل” �إنتاج م�رسح �أوال �أي�ضا ً.

الميزان:

طارق البحار

العقرب:

بع���د �أن اج���رى الفن���ان البحرين���ي
القدير �إبراهيم بحر عملية زراعة كلى يف
اخلارج م�ؤخرا ،بعد �أن جل�أ لغ�سيل الكلى
يف الف�ت�رة الأخرية ،ها ه���و النجم الكبري
ي�ستعد للرجوع الى ار�ض الوطن ،و�شكر
الفنان جمهوره ع�ب�ر تطبيق االن�ستغرام
قائ�ل�ا ب�أنه ق���د خ���رج م���ن امل�ست�شفى،
وب�أنه عرف حج���م احلب واملودة لع�شاقه
وع�شاق فنه وق���ال“ :احلمد هلل جتاوزت
املحن���ة ،خ�صو�ص���ا بعد امل���دة الطويلة
الت���ي ق�ضيته���ا يف امل�ست�شف���ى ولك���ن
احلم���دهلل بف�ض���ل دعائكم �س���وف ارجع
للبيت الآن”.
وا�ض���اف ب�أن���ه ي�شك���ر كل من وقف

م���ا يح�س���ن م���ن حالت���ك النف�سية هو
الرحالت.

القوس:
�صحت���ك بحاج���ة �إل���ى �أخ���ذ ق�س���ط من
الراحة.

الجدي:
ك���ن عل���ى ق���در امل�س�ؤولي���ة امللق���اة
عليك.

الدلو:
تطرح اليوم بع�ض الق�ضايا املهمة يف
العمل.

الحوت:
يطل���ب �إلي���ك تنفيذ مهم���ة عجز عنها
الكثريون.

1939
جنوب �أفريقيا تعلن
احل���رب على �أملانيا
�أثناء احلرب العاملية
الثانية.

1951
ت���ويل امل��ل��ك ط�لال
ب��ن عبد اهلل مقاليد
احلكم يف الأردن خلفا ً
لوالدة امللك عبد اهلل
الأول بن احل�سني.

1965
ال����ه����ن����د ت���غ���زو
باك�ستان وتق�صف
مدينة الهور.

األول على مستوى فناني الوطن العربي ...الصميخ لـ”البالد”:

وراء كل وجه قصة ...وأرسم بمعدل  6ساعات يوميا
ع���دد من املواق���ع واملجالت كمجل���ة توميتو كارتون
الأردني���ة وجمل���ة بريجتابندو�س���ت الرتكي���ة وجمل���ة
“ “cartoon magazineالدولية.

�أ�سامة املاجد

ا�ستط���اع الفنان ال�شاب عل���ي ال�صميخ �أن يخط
ل���ه طريقا و�سمع���ة عاملي���ة يف ف���ن الكاريكاتري من
خالل اجلوائ���ز واملراتب املتقدمة الت���ي ح�صدها يف
ال�سن���وات الأخ�ي�رة ،موهبة م���ن الط���راز الفريد متلأ
الدني���ا �إبداعا ،كما انه ع�ضو ممثل عن مملكة البحرين
يف االحتاد الدويل لر�سامي الكاريكاتري.
“البالد” التقت بالفنان ال�صميخ يف لقاء كوطن
القم���ر ..لق���اء يك�شف ما ي���دور خلف حائ���ط �إبداعاته
وطموحاته:

بما انك معلم للفنون ،برأيك ما األطر المثلى
والتي من خاللها يتم تلقين الفنون لطلبة
المدارس؟

هل لك أن تخبرنا ما جديدك وآخر إنجازاتك؟
يف احلقيق���ة ،اجلدي���د دائما يتطل���ب املزيد من
العمل امل�ستمر والد�ؤوب و�أنا �أدرك متاما ان الأعمال
الأ�صيل���ة ال ت�أتي م���ن غري خ�ب�رات مرتاكمة وجتارب
لتقنيات خمتلفة واالط�ل�اع على �أهم التجارب الفنية
احلديث���ة حول العامل ،لذا ف�إنني يف �صدد �إنتاج �أعمال
�أكرث تعبريي���ة ،ناهيك عن عن�رص املبالغة ،ف�إن عنا�رص
�أخ���رى كاحلرك���ة والإيحاء هما م���ا �س�أق���وم بالرتكيز
عليهم���ا يف الأعم���ال القادمة .فيما يخ����ص الإجنازات
فم�ؤخ���را ق���د ح�ص���دت جائزت�ي�ن �رشفيت�ي�ن يف �أول
م�شاركة يل يف مهرجان الربتغال الدويل والذي يتمتع
ب�سمعه دولية وا�سعة.
ما مدى مشاركاتك في
المعارض الفنية؟
احل�������ض���ور ال����دائ����م يف
املعار�ض الفنية املختلفة
وامل�����ش��ارك��ة بها تعد من
�أه����م الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي من
خاللها يقوم الفنان لتنميه
ح�سه الفني و�آف��اق��ه للتعرف
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��ذاه��ب
الفنية التي تبلور
���ش��خ�����ص��ي��ة
ال��ف��ن��ان،
ح��ال��ي��ا

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

ت��ع��ر���ض �أع��م��ايل يف م��ه��رج��ان بريي�سكابا ال���دويل
بالربازيل واملخت�ص يف فنون الفكاهة ،كما �أن يل
م�شاركات و�أع��م��ال يف دول ع��دة كرتكيا و�إ�سبانيا
وال�صني والربتغال والكويت وتون�س وم�رص و�إيطاليا.
وباحلديث عن م�رص ،فقد حزت على املركز الأول
يف م�سابق���ة ج���ورج البهجوري والت���ي كان مو�ضوعها
كوكب ال��ش�رق �أم كلثوم  ،2017وذل���ك على م�ستوى
فناين الوطن العربي.
ما مدى تأثير هذا اإلنجاز عليك؟
نعم ،لق���د مت تكرميي بدار الأوب���را وقتذاك من
قب���ل وزير الثقاف���ة امل��ص�ري حلمي النمن���م بح�ضور
جمه���ور عري�ض م���ن ال�صحاف���ة والفنان�ي�ن والنقاد
وكان���ت تلك �أجم���ل حلظ���ات حياتي ،حملي���ا مل يكن
وق���ع هذا الإجناز من قب���ل امل�س�ؤولني على امل�ستوى

املطل���وب خ�صو�ص���ا وان���ه �إجن���از يح�س���ب لوطن���ي
البحرين ،ولكن �أدركت على امل�ستوى ال�شخ�صي �إنني
�أ�سري يف الطريق ال�صحيح و�أن كل الليايل وال�ساعات
الت���ي �أق�ضيها يف الر�س���م قد ح�ص���دت ثمارها ،وقد
ازدادت ثقتي بنف�سي مما جعلني �أفوز باملركز الثاين
مب�سابقة �إ�سبانيا للفكاهة يف ال�سنة التالية.
ما الخلفية التي تستند إليها أثناء اختيارك
رسم البورتريه؟
وراء كل وج���ه ق�ص���ة ،وعلي���ه ف����إن اختي���اري
لل�شخ�صي���ة ي�ستن���د عل���ى اجلوان���ب املمي���زة لتل���ك
ال�شخ�صي���ة والت���ي �أق���وم بدرا�ستها قب���ل ال�رشوع يف
ر�سمه���ا ،لي�س فقط من اجلان���ب الت�رشيحي والدرا�سة
اللوني���ة و�إمن���ا ي�شمل ذل���ك اجلوان���ب ال�سيكولوجية
وال�سري الذاتية لها ،كي تتكون لدي ال�صورة ال�شاملة

لفهم �أبعاد ال�شخ�صية وبالتايل �إ�سقاط تلك اجلوانب
على البورتريه.
هل لك أن تحدثنا عن تأثير الرسم في حياتك
الروتينية؟
ار�سم مبعدل � 6ساع���ات يوميا ،تتخللها فرتات
راحة وقراءة واطالع ،كما �أن التمارين لها دور كبري يف
تطوير ر�ؤية الفنان وب�صريته لذلك احر�ص على عدم
�إهماله���ا ،وبال�شك ادفع �أحيانا �رضيبة كل هذا ال�شغف
على امل�ست���وى االجتماعي ،فعالقاتي
االجتماعية حمدودة جدا.

يتع�ي�ن يف بادئ الأمر �أن يك���ون لدينا توجه نحو
تطوي���ر تعلي���م الفن���ون يف املدا�س نظري���ا وعمليا،
بحيث يكم���ل احدهما الأخ���ر ،وعندما �أق���ول نظريا ال
�أعن���ي بذلك تق���دمي املعلومات التقليدي���ة للطالب
و�إمن���ا من خالل �أدوات البح���ث وتر�سيخ مناهج مهمة
كمنه���ج النقد الفني ،والذي �أطال���ب به يف املدار�س
واجلامعات ،كذلك �إيج���اد كوادر من خلفية �أكادميية
حقيقية ،و�إال ف�سوف جند املخرجات �ضعيفة ،ففاقد
ال�شيء ال يعطيه.
ما رسالتك؟
الفن���ون بجميعه���ا ه���ي ر�سائ���ل �إن�ساني���ه ولغة
عاملية جامعه ال مفرق���ة ،وهي موجهة للإن�سان نف�سه
لب���ث املحبة وال�سعادة وال�س�ل�ام ،لذا �أمتنى من جميع
الب��ش�ر على ه���ذا الكوك���ب املتهالك �أن ين��ش�روا قيم
املحبة والبناء بدال من الكراهية والهدم.

أين تنشر أعمالك حاليا؟
بالإ�ضاف���ة �إلى مواق���ع التوا�صل
االجتماعي ،ف����إن �أعمايل يتم ن�رشها يف

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

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

مواقيت
الصالة

الفجــر4:00 :
الظهـر11:37 :
العصــر3:06 :
المغرب5:53 :
العشاء7:23 :

األخيرة

لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º

@albiladnews www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

الطق�س اليوم حار
ورطب �أحيانًا.

الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

12:14
10:44

05:08

@albiladpress

@albiladpress

أبوظبي

44º 35º

عمان

مسقط

ن�رشت املغنية الأمريكية �ألي�شا كيز ،جمموعة من ال�صور التي توثق زيارتها مل�رص ،معربة
ع���ن �إعجابها بالتاري���خ والآثار الفرعونية ،خ�صو�ص���ا امللكة “حت�شب�سوت” ،م�ش�ي�رة �إلى �أنها
“امللكة التي حكمت كملك”.
وجابت كيز املناطق الأثرية يف اجليزة والأق�رص و�أ�سوان برفقة زوجها وطفليها.
ويف تغريدة لها على تويرت ،ن�رشت كيز �صورة لها قرب متثال امللكة حت�شب�سوت ،معلقة
عليه���ا بالقول “امللكة التي حكمت كمل���ك! حت�شب�سوت! �أ�شعر باالرتباط بها .لقد كانت مثاال
للقوة ،مل ي�شن �أي �أحد هجوما خالل حكمها”.
ويف تغريدة �أخرى ،ن�رشت كيز �صورة لها يف معبد الكرنك بالأق�رص ،قائلة “�أال يقول وجهي
كل �ش���يء؟ (يف �إ�شارة �إل���ى �سعادتها) .هذا هو معبد الكرنك� .أح���د �أروع البيوت الروحانية يف
الع���امل �أجمع!” .كم���ا و�صفت املغني���ة الأمريكية متثال “�أب���و الهول” بـ “قطع���ة فنية رائعة
ومهيبة” .وذكرت تقارير �صحافية م�رصية �أن كيز غادرت مطار القاهرة الدويل ،االثنني ،على
منت طائرة اخلطوط امل�رصية ،متجهة �إلى نيويورك ،بعد زيارة ا�ستغرقت  12يوما.

القاهرة

35º 21º

38º 32º

32º 27º

ارتف���اع امل���وج من ق���دم �إلى � 3أق���دام درج���ة احلرارة
العظم���ى 40 :درجة مئوي���ة ،وال�صغ���رى 32 :درجة مئوية.
الرطوبة الن�سبية العظمى % 90 :وال�صغرى.% 35 :

38º 21º

الدوحة
36º 33º

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

06:26

االجتاه من � 5إلى 10
الرياح متقلبة
بيروت
28º
23º
بغدادولكنها �رشقية بوجه عام من 10
عقد،
46º 29º
� 15أحيانًا.
�إلى
الكويت

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

11:54

e-mail: local@albiladpress.com

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

05:02
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

�ألي�شا كيز “تتغزل”
يف �آثار م�صر

الجمعة

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

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

اكت�شاف مقربة فرعونية “فريدة” يف اجليزة
�أعلن���ت البعثة الأثري���ة امل�رصية� ،أم�س الأربعاء ،اكت�شاف مق�ب�رة �صخرية علي بعد 300م
تقريبا من �شمال �رشق هرم امللك �سنو�رست الأول مبنطقة الل�شت ،مبحافظة اجليزة.
وتتكون املقربة ،املحف���ورة يف احلافة ال�صخرية للجبل ،من جز�أين :الأول عبارة عن فناء
مفتوح ي�ؤدي �إيل ممر ذو �سقف مقبي ،ومازالت عليها بع�ض الكتابات الهريوغليفية ،وي�ؤدي
�إيل �صالة م�ستعر�ضة يف الناحية الغربية ،لها مق�صورة �صغرية مزينة ببقايا نقو�ش.
و�أك���د مدير الإدارة املركزي���ة لآثار القاهرة واجلي���زة ،عادل عكا�ش���ة� ،أن �إدارة الرتميم
الدقيق بالل�شت تقوم حاليا ب�أعمال التقوية والرتميم الالزم لهذا اجلزء من املقربة.
وع���ن اجل���زء الثاين للمقربة �أو�ضح مدير �آث���ار ده�شور والل�شت ،حممد ال���دايل� ،أنه عبارة
ع���ن بئر دفن يوجد بالفناء املفت���وح �أمام املقربة ،وم�ساحته �100سم يف �80سم ،وعلي عمق
حوايل 3م.

•مدر�سة “ماكوكو” العائمة يف نيجرييا ،تعترب من �أكرث املدار�س عجبا يف العامل

كيد الن�ساء ...عظيم

�ألقت ال�رشطة الهندي���ة القب�ض على امر�أة
حر�ض���ت جمموع���ة م���ن الفتية عل���ى اغت�صاب
طفل���ة زوجه���ا (� 9سن���وات) ،وم���ن ث���م عل���ى
تعذيبه���ا بوح�شية وقتله���ا ،يف منطقة ك�شمري
اخلا�ضعة ل�سلطة الهند.
و�أكدت ال�رشطة خالل التحقيقات �أن الزوجة
�أمرت ابنها ( 14عاما) وثالثة �آخرين باغت�صاب
الطفلة �أمام عينيه���ا .وبعد االنتهاء من جرمية
االغت�ص���اب ،قاموا بتعذيبه���ا وقتلها ،ومن ثم
حرقوا جثتها بحم����ض الكلور يف حماولة لإخفاء
الأدلة .ويف ال�سياق نف�سه ،ك�شف املحققون �أن
الطفلة قتلت با�ستخ���دام ف�أ�س معدنية ،عقب
تعر�ضها جلرمية االغت�صاب اجلماعي.
وعن���د الإبالغ ع���ن اختفاء الطفل���ة� ،رشعت
ال�رشط���ة بعملي���ة بح���ث مو�سع���ة �أف�ض���ت �إلى
اكت�ش���اف موق���ع اجلث���ة و�إثب���ات هويته���ا
احلقيقي���ة ،بينما تظاهرت الزوجة باحلزن على
موت الطفلة باعتبارها املف�ضلة لدى والدها.

“تــويـتــر” يــهــدد بـحــظـــر حــ�ســـاب تـرامـــب
�أدت تغريدات الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
املث�ي�رة للج���دل� ،إلى �إ�ص���دار �رشكة توي�ت�ر لتهديد
بحظر ح�سابه ،بعد �أن �أكدت �أن �سيا�ستها ال ت�ستثني
�أحدا مبن فيهم ترامب.
وقالت فيجاي���ا غاددي ،رئي�سة ق�س���م ال�ش�ؤون
القانوني���ة وال�سيا�سة يف توي�ت�ر�“ ،إن هذا الأمر لي�س
ا�ستثنا ًء �شام�ل� ًا للرئي�س �أو لأي �شخ�ص �آخر” ،وي�أتي

ذل���ك بعد �أن دع���ا النقاد م���رارًا وتك���رارًا �إلى حذف
ح�س���اب توي�ت�ر اخلا����ص بدونال���د ترامب بع���د ن�رشه
العدي���د من التغري���دات املثرية للج���دل .بح�سب ما
�أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وتعترب تهديدات توي�ت�ر احلالية تلميح وا�ضح
�إل���ى �إمكانية اتخاذ قرار بفر�ض عقوبات على رئي�س
الواليات املتحدة و�إيقافه م�ؤقتًا من ن�رش التغريدات

امل�سيئة.
وميتلك احل�ساب ال�شخ�ص���ي الرئي�س الأمريكي
دونال���د ترامب نحو  54.2ملي���ون متابع ،وي�ستخدمه
ب�ش���كل متكرر للني���ل من �أعدائ���ه املفرت�ضني ،ويف
بع����ض الأحي���ان يرف���ع م���ن ح���دة ت�رصيحات���ه مثلما
ح�صل عندما غرد الع���ام املا�ضي وهدد قادة كوريا
ال�شمالية.

بريطانيا تبد�أ عالجا “ثوريا” ل�سرطان الدم
تتج���ه م�ست�شفيات بريطاني���ا �إلى بدء عالج “ث���وري” ملر�ضى �رسطان ال���دم (اللوكيميا) من خالل
االعتماد على تقنية باهظة تعيد برجمة النظام املناعي لدى امل�صابني باملر�ض اخلبيث.
وقال���ت خدمة ال�صحة الوطني���ة يف بريطانيا �إن جبهة جديدة مت فتحها �ض���دة املر�ض بعدما جرت
امل�صادقة على العالج يف مدة و�صفت بالقيا�سية ،ح�سب ما نقلت �صحيفة “تامي”.
ومبوج���ب الق���رار ال�صح���ي� ،سي�ستفيد مر�ضى ال�رسطان م���ن العالج املتقدم ب�ش���كل دائم علما �أن
تكلفة احلالة الواحدة ت�صل يف املجمل �إلى � 282ألف جنيه �أ�سرتليني.
ويت���م العالج املع���روف اخت�صارا بـ” ”CAR-Tمن خ�ل�ال جتميع اخلاليا املناعي���ة لدى املري�ض
ث���م يق���وم الأطباء بتعديلها عرب خا�صية الهند�سة الوراثية وعندئذ تق���وم ب�إنتاج جزيء �صناعي يهاجم
خالي���ا ال�رسطان املميتة .و�إثر القيام به���ذه العملية املعقدة ،يرجع الأطباء اخلاليا املناعية التي �أعيدت
هند�ستها �إلى اجل�سم ،وحينها ت�صبح قادرة على �أن تتكاثر وتق�ضي على املر�ض.

قلة الن�شاط ...خطر

�أظه���رت درا�س���ة �أ�رشف���ت عليه���ا منظمة
ال�صح���ة العاملية �أن �أكرث م���ن ربع البالغني يف
الع���امل� -أو  1.4ملي���ار �شخ����ص -ال ميار�سون
الكث�ي�ر م���ن التماري���ن الريا�ضي���ة مم���ا يزيد
احتم���ال تعر�ضه���م لأمرا�ض القل���ب والأوعية
الدموي���ة ومر����ض ال�سك���ري من الن���وع الثاين
واخلرف وال�رسطان.
ويف ع���ام  ،2016كانت واح���دة تقريبا من
كل ث�ل�اث �سي���دات ورج���ل من ب�ي�ن كل �أربعة
رجال يف �أنحاء الع���امل ال يلتزمون بامل�ستويات
املو�ص���ى بها من الن�شاط البدين للبقاء �أ�صحاء
وه���ي ما ال يقل ع���ن  150دقيقة م���ن الن�شاط
الب���دين املتو�سط �أو  75دقيقة م���ن التمارين
القوية كل �أ�سبوع.

ك�شف غمو�ض لوحة املوناليزا

اكت�شاف “الكوكب التا�سع”

رج���ح علماء فلك� ،أخريا� ،أن يكون الكوكب
التا�س���ع موج���ودا بالفع���ل ،لكنهم �أق���روا ب�أن
املرا�ص���د املتاحة يف ع�رصن���ا ال تتيح اكت�شاف
“بالنيت ناين” املختبئ وراء كوكب نبتون.
و�أ�ص���درت وكال���ة الف�ض���اء الأمريكي���ة
“نا�س���ا” يف �أكتوبر  2017بيانا تو�ضح فيه �أن
الكوكب التا�سع �أبعد من ال�شم�س بواقع ع�رشين
مرة مقارنة بكوك���ب نبتون .وبح�سب تقديرات
علمية نقلته���ا “فوك�س نيوز” ،ف����إن الكوكب
التا�سع يبعد عن ال�شم�س مبا يعادل  600وحدة
فلكية وهذه الوحدة التي ي�شار �إليها اخت�صارا
بـ” ”AUتناهز امل�سافة بني الأر�ض وال�شم�س
( 93ملي���ون مي���ل)� ،أم���ا حج���م ه���ذا الكوكب
فيفوق الأر�ض بواقع ع�رش مرات تقريبا.

ويقول نقاد� ،إن تغريدات ترامب تنتهك �رشوط
خدمة توي�ت�ر ،وينبغي اتخاذ �إجراءات عقابية �ضدها،
وعلى �سبيل املثال ،فق���د ا�ستخدام ترامب املن�صة
خ�ل�ال ال�شهر املا�ضي للحديث ح���ول موظفة �سابقة
يف البي���ت الأبي�ض ،مع و�صفها ب�أنه���ا حمقاء وكلبة،
كما ا�ستخ���دم ح�سابه ب�شكل متك���رر لتهديد العديد
من الزعماء الأجانب.

•املمثلة الأرجنتينية ماريانا �إ�سبو�سيتي �أثناء م�شاركتها يف مهرجان البندقية ال�سينمائي يف دورته الـ 75

�أثارت بع����ض الأعم���ال الفنية
ال�شه�ي�رة ،مث���ل لوح���ة املوناليزا،
نقا�ش���ا و�أ�سئلة حول م���دى ارتباط
ال�صح���ة اجل�سدي���ة بابت�سامته���ا
الغام�ضة.
ويف ال�سن���وات الأخرية ،تو�صل
علماء الروماتيزم و�أخ�صائيو الغدد
ال�صماء ،الذين فح�صوا اللوحة� ،إلى
�أن امل���ر�أة الغام�ضة عانت من �آفات
جلدي���ة وت���ورم نتيج���ة ال�ضطراب
الدهون و�أمرا�ض القلب.
ولك���ن حتليال جديدا ي�شري الآن
�إلى �أن ق�ص���ور الغدة الدرقية رمبا
كان م�س����ؤوال ع���ن �سم���ات وجهها
املميزة .كما تُظهر يداها يف اللوحة عالمات التورم ،ويبدو �شعرها رقيقا.
وال يُع���رف �سوى القليل عن حياة ليزا غريارديني ،النبيلة الإيطالية التي يُعتقد
�أنها مو�ضوع لوحة ليوناردو دافن�شي “موناليزا”.
و�أ�ش���ار خرباء طبيون �إلى �صفرة ب�رشتها التي ق���د تكون ناجمة عن ت�ضخم الغدة
الدرقية ،الذي يظهر على �شكل ورم يف العنق ك�أعرا�ض لظروف وحاالت خمتلفة.
ووفق���ا ل���ـ مانديري ميه���را ،املدير الطب���ي ملركز القل���ب والأوعي���ة الدموية يف
م�ست�شفى بريغهام ،ميكن �أن يف�رس ق�صور الغدة الدرقية هذه احلاالت ال�صحية.
وي����ؤدي ق�صور الغ���دة الدرقية �إلى وق���ف �إنتاج كميات كافية م���ن الهرمونات
الرئي�سة ،ما ميكن �أن ي�سبب ت�ساقط ال�شعر وا�صفرار اجللد والتورم.
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