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ال �سبيل �إلى �ل�سالم �إال بالتكامل
البحرين �ستعمل مع �سركائها من اأجل عامل م�ستقر... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
لدى ا�صتقبال �صموه الوفد الزائر من احلا�صلني 
على جائزة نوبل لل�صالم، اأن التغيريات العاملية 
بات���ت تتطور بوترية مت�صارع���ة وما كان بالأم�س 
من اأح���داث بعيدة عن املنطقة وحمدودة التاأثري 
عليه���ا اأ�صبح���ت اليوم ت�ص���كل تهدي���دا لأمنها 

وعائق���ا اأمام تنميتها؛ ل���ذا ل �صبيل اإل بالتكامل 
والو�ص���ول اإلى ال�ص���الم. واأكد �صم���وه اأن مملكة 
البحرين، بلد �صالم، وموط���ن للمحبة والتعاي�س، 
واأن زي���ارة رج���ال ال�صالم اإليها تزي���د من عزمها 
واإ�رصاره���ا على دعم كل جهد دويل يحقق ال�صالم 
والأمن وال�صتقرار، و�صتظ���ل تعمل مع �رصكائها 
الدوليني؛ من اأجل عامل م�صتقر ي�صعر فيه اجلميع 

بالأمان والطماأنينة على امل�صتويات كافة.
م���ن جهت���ه، اأكد “وف���د ال�ص���الم” اأن النجاح 
ال���ذي حققته احلكوم���ة برئا�صة �صاح���ب ال�صمو 
امللكي رئي�س الوزراء يف جتاوز التحديات الأمنية 
والقت�صادي���ة اأخفق���ت في���ه كث���ري م���ن الدول 

التي تف���وق اإمكاناته���ا اإمكانات مملكة 
البحرين.

�أو�ساعها �سححت  �لتطوير  �سركات  غالبية  “�لعقاري”: 

“�ال�ستقاللية” من  ملزيد  قانونها  تعديل  “�لغرفة” تناق�ش 

املنام���ة - بن���ا: ق���ال الرئي����س التنفي���ذي 
ملوؤ�ص�صة التنظيم العقاري ال�صيخ حممد بن خليفة 
اآل خليف���ة اإن معظم �رصكات التطوير العقاري من 
و�صط���اء عقاري���ني ووكالء املبيع���ات وم�صاري���ع 
البي���ع على اخلريط���ة قد قام���وا بتقنني وتوفيق 
اأو�صاعهم وت�صجيل �رصكاته���م وم�صاريعهم لدى 

موؤ�ص�ص���ة التنظيم العقاري، وذل���ك قبل انق�صاء 
ف���رة ال�صماح لتوفيق الأو�صاع، والتي انتهت يف 
31 من اأغ�صط�س املا�ص���ي، موؤكدا اأن ال�صتجابة 
من جان���ب املعنيني لت�صحي���ح اأو�صاعهم كانت 

عالي���ة خ�صو�ص���ا م���ن جان���ب الو�صطاء 
العقاريني.

          علي الفردان من املنامة

ذك���رت م�صادر مطلعة اأن غرفة جتارة و�صناعة 
البحري���ن تعم���ل يف الوق���ت الراه���ن عل���ى مراجع���ة 
قانونها احلايل، و�صط توج���ه لإعداد مقرحات بهذا 

اخل�صو����س لرفعها للجمعي���ة العمومي���ة، اأو رفعها 
للجهات املعنية كمقرح للتعديل. وبينت امل�صادر 
اأن جلنة �صكلت يف �صوء مقرح من اجلمعية العمومية 
لدرا�ص���ة التعدي���الت؛ من اأج���ل زي���ادة “ا�صتقاللية 

الغرفة” ومنحها هام�صا اأكرب للتحرك.
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الوطني لال�ستحقاق  املتوقع  الزمني  امل�سار  مواعيد  “$” تن�سر 

“#نلبي_�لو�جب” �سعار �حلملة �الإعالمية النتخابات 2018
د�صنت هيئ���ة الت�رصيع والإفت���اء القانوين 
اأم����س احلمل���ة الإعالمي���ة الر�صمي���ة امل�صاحبة 
للعملي���ة النتخابي���ة، حت���ت �صع���ار “#نلبي_
النتخاب���ات  ح�صاب���ات  يف  وذل���ك  الواج���ب”، 

الر�صمية على �صبكات التوا�صل الجتماعي.
انتخاب���ات  �صع���ار  اأن  الهيئ���ة  واأعلن���ت 
2018 ل���ه دللت متع���ددة منه���ا اأن العملية 
النتخابية تعت���رب حقا وواجبا يف اآن واحد، فهو 
حق د�صتوري مق���رر للمواطن ويف الوقت ذاته 
واج���ب وطن���ي علي���ه؛ اإذ اإنه ي�ص���ع على عاتق 

اأن ينه����س  كل مواط���ن م�صوؤولي���ة 
ب���دوره وي�صاه���م يف �صن���ع الق���رار 
املجال����س  يف  ممثلي���ه  باختي���ار 
املنتخب���ة ليعربوا ع���ن تطلعاته 

واأماله حلا����رص وغد اأكرث اأ�رصاقا. 
واأ�صافت “ومن الدللت اأي�صا 

اأن ال�صع���ار يعك����س ع���زم البحرينيني على 
امل�صي قدما مب�صرية العمل الوطني، ليوا�صل 
بثب���ات وع���زم امل�صارك���ة املتح����رصة يف �صنع 
القرار التي ازده���رت وتاأ�صلت بف�صل رعاية 
واهتم���ام عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ص���ى اآل خليفة”. وتن����رص  “البالد” 

مواعي���د امل�ص���ار الزمني 
وي�صم���ل  لالنتخاب���ات،  املتوق���ع 

عر�س جداول الناخبني بعد اأ�صبوعني 
8واعتماد اأ�صماء املر�صحني 7 نوفمرب.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال وفدا رفيع امل�صتوى من ال�صخ�صيات احلا�صلة على جائزة نوبل لل�صالم	

قرار وزاري بتنظيم تراخي�س 
نقل الب�سائع

من�سقة مواعيد متهمة باختال�س 111 
األف دينار من “جدحف�س للوالدة”

وزيرا خارجية ودفاع اأمريكا: 
التحالف يحمي املدنيني باليمن

اقتصاد البالد

بالدنا

بالد العالم
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رجال ال�سالم: حكومة البحرين جنحت يف جتاوز التحديات االأمنية واالقت�سادية 
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العثمان لـ “$”: يف الرواية اأ�ستطيع 
اأن اأخو�س حياة متنيتها لنف�سي

مسافات البالد

23

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
�ل�سحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

كلمة “                “

رجل السالم مع رؤساء السالم
قد تختلف الأديان والثقافات والنظريات ب�صاأن �صبل حتقيق ال�صالم ووقف الأعمال 
العدائي���ة بني الأفراد، لكن ل يختل���ف اثنان على �صخ�س رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي وقدرة �صم���وه ال�صتثنائية على قي���ادة م�صرية التنمية والبن���اء وتر�صيخ ركائز 

العدالة وال�صالم يف البحرين لتغدو اأمنوذجا اإ�صالميا عربيا يف التعاي�س والنفتاح.
حر����س وفد احلائزين عل���ى جائزة نوبل لل�صالم، يتقدمه���م 3 روؤ�صاء دول �صابقني، 
على زيارة �صمو رئي�س الوزراء يف م�صتهل زيارتهم البحرين وقبيل مغادرتهم لها، يعك�س 
تقدي���را كبريا جلهود �صموه يف حتقيق التنمية ال�صيا�صي���ة والقت�صادية والجتماعية يف 
اململك���ة، وما يوليه �صموه م���ن اهتمام بكل ما من �صاأنه تر�صي���خ قيم ال�صالم والتعاي�س 

واملحبة يف املجتمع البحريني. 
وفيما اأكد وفد ال�صالم اأن النجاح الذي حققته احلكومة برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي 
رئي����س الوزراء يف جتاوز ما اأخفقت فيه كثري من ال���دول من حتديات اأمنية واقت�صادية، 
اأب���دى �صموه �صعادته بالزيارة، معتربا اأنها جت�ص���د تقديرا كبريا جلهود البحرين يف دعم 
كل م���ا من �صاأنه خ���ري الإن�صانية وحتقيق ال�صتقرار وال�ص���الم يف ربوع العامل، مما يعك�س 

واحدة من اخل�صال الكرمية الكثرية التي يت�صم بها �صموه، األ وهي التوا�صع.
الزي���ارة مب���ا حملته من معاٍن نبيلة تربز ما تتمتع ب���ه البحرين من مكانة رفيعة كبلد 
يدعو اإلى ال�صالم، وي�صهم بفاعلية يف دعم اجلهود الدولية الرامية اإلى حتقيقه وتر�صيخ 

الأمن وال�صتقرار العاملي. 
زي���ارة ه���ذه النخبة من ال�صخ�صي���ات ال�صيا�صية الب���ارزة تعد اعراف���ا دوليا مبكانة 
البحري���ن الدولية، وتقديرا م�صهودا جلهود �صمو رئي�س ال���وزراء يف تعزيز جهود ال�صالم 
ون����رص قي���م الت�صامح والتعاي�س، اإذ قال���وا “اإن �صموه ي�صكل اإح���دى ال�صخ�صيات الدولية 
اجلديرة بالحرام والتقدير، لي�س فقط على اإجنازاته ل�صالح مملكة البحرين، واإمنا اأي�صا 

على ما يتبناه �صموه من روؤى ومواقف تعمل من اأجل الأمن وال�صتقرار يف العامل اأجمع”.
الزيارة التي تتيح فر�صة للتعلم وتبادل املعرفة بني ال�صخ�صيات املوؤثرة والداعمة 
لقيم الت�صامح والتعاي����س، ت�صكل يف الوقت ذاته مك�صبا كبريا للبحرين؛ اإذ توؤكد للعامل 

حر�س اململكة على تعزيز القيم الإن�صانية النبيلة.

املنام���ة - بن���ا: اأن���اب رئي����س ال���وزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة، وزي���رة ال�صح���ة فائقة 
ال�صالح لفتتاح “مركز البحرين للمعلومات 
ل�صاح���ب ال�صم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة” بجامع���ة الأمري �صوجنكال 

يف مملكة تايلند ال�صديقة.
وعقدت مرا�ص���م حفل الفتت���اح �صباح 
اأم����س مببنى اجلامعة مبحافظة باتاين جنوب 
تايلن���د، بح�ص���ور رئي����س اجلامع���ة ني���وات 
كيوب���رادوب وعدد م���ن كب���ار ال�صخ�صيات 
مبحافظت���ي �صوجن���كال وبات���اين، وح�ص���ور 
�صفري مملكة البحرين يف مملكة تايلند اأحمد 

الهاجري. 
واأب���دت وزي���رة ال�صح���ة اإعجابه���ا مب���ا 
�صاهدته باملركز، الذي يوفر املركز منطقة 

للقراءة بطاقة 220 مقعدا ونحو 500 خدمة 
اإلكروني���ة م���ن الكت���ب املتعلق���ة 

بالبحرين ومنطقة ال�رصق الأو�صط.

يوفر 500 خدمة اإلكرتونية من الكتب املتعلقة بالبحرين واملنطقة

�فتتاح مركز �لبحرين للمعلومات لالأمري خليفة بن �سلمان يف تايلند

• وزيرة ال�صحة خالل افتتاح “مركز البحرين للمعلومات ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة”	
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م�شتقر ع���امل  اأج���ل  م��ن  ���رك��ائ��ه��ا  م��ع  و�شتعمل  وال��ت��ع��اي�����س  للمحبة  م��وط��ن  ال��ب��ح��ري��ن 

جتارب وفد “نوبل” مناذج يف القدرة على حتقيق ال�سالم بعاملنا املعا�رص
البحرين اعتزت با�شت�شافة النخبة من ال�شخ�شيات ال�شيا�شية الدولية... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي����س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة، لدى 
ا�شتقب���ال �شم���وه الوفد الزائ���ر م���ن احلا�شلني على 
جائ���زة نوب���ل لل�ش���الم، اأن التغي���رات العاملية باتت 
تتط���ور بوترة مت�شارعة وم���ا كان باالأم�س من اأحداث 
بعي���دة عن املنطقة وحم���دودة التاأثر عليها اأ�شبحت 
الي���وم ت�ش���كل تهديدا الأمنه���ا وعائقا اأم���ام تنميتها؛ 
لذا ال �شبي���ل اإال بالتكامل والو�شول اإلى ال�شالم الذي 
يوؤم���ن للتنمية متطلباتها ويجع���ل الرتكيز عليها بدال 

من ت�شتيتها.
واأبدى �شموه �شعادته بزيارة وفد ال�شالم ململكة 
البحرين؛ الأنه يج�ش���د تقديرا عايل امل�شتوى جلهودها 
يف دع���م كل م���ا م���ن �شاأن���ه خ���ر االإن�شاني���ة وحتقيق 
اال�شتق���رار وال�شالم يف رب���وع العامل، وه���ي زيارة لها 
حملها م���ن التقدير ومن االأهمي���ة لتالقيها مع اأهداف 
اململك���ة الداعية لل�شالم”، فيما اأكد “وفد ال�شالم” اأن 
النج���اح الذي حققته احلكومة برئا�ش���ة �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س الوزراء يف جت���اوز التحدي���ات االأمنية 
واالقت�شادية اأخفقت فيه كثر من الدول التي تفوق 
اإمكاناته���ا اإمكانات مملكة البحري���ن، معربا الوفد عن 
اإعجابه باإجنازات احلكومة التنموية وبنجاح ا�شتثمارها 
يف العن����ر الب����ري واهتمامه���ا امللح���وظ بالطفولة، 

وتوفر حقوق الطفل كافة.
وكان �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء 
ا�شتقبل بق�ر الق�شيبي���ة اأم�س الوفد رفيع امل�شتوى 
م���ن ال�شخ�شي���ات احلا�شلة على جائ���زة نوبل لل�شالم، 
والذي���ن قدم���وا لل�شالم على �شم���وه يف ختام زيارتهم 

مملكة البحرين.
وخالل اللقاء، ج���دد �شموه الرتحيب بزيارة الوفد 
اإل���ى مملكة البحرين، معربا �شم���وه عن خال�س اعتزازه 
مب���ا حملت���ه الزيارة من مع���اٍن نبيلة تعك����س ما تتمتع 
به البحري���ن من مكانة كبلد يدعو اإل���ى ال�شالم ويوؤمن 
باأهمي���ة امل�شاهمة بفاعلية يف دعم اجلهود الدولية يف 

هذا املجال.
وحيا �شموه جهود اأع�شاء الوفد يف تذكر املجتمع 
الدويل مب�شوؤولياته جتاه دفع جهود ال�شالم يف العامل، 
موؤك���دا �شموه اأن التجارب الت���ي خا�شها رجال ال�شالم 
يف بلدانهم لرت�شيخ االأمن واال�شتقرار وال�شالم، والتي 
نالوا على اإثره���ا جائزة نوبل لل�شالم، ت�شكل مناذج يف 

القدرة على حتقيق ال�شالم يف عاملنا املعا�ر. 
واأك���د �شم���وه اأن مملك���ة البحرين اعت���زت كثًرا 
با�شت�شاف���ة هذه النخب���ة من ال�شخ�شي���ات ال�شيا�شية 
الدولية ذات االإ�شهام الكبر يف تر�شيخ اأ�ش�س ال�شالم 
يف دوله���ا وجمتمعاته���ا، والت���ي انطلق���ت بعطائه���ا 

االإن�شاين النبيل اإلى اآفاق اأو�شع من العمل الذي يهدف 
اإلى اأن ي�شود ال�شالم واالأمن خمتلف اأرجاء العامل.

واأكد �شموه اأن مملكة البحرين، بلد �شالم، وموطن 
للمحب���ة والتعاي�س، واأن زيارة رجال ال�شالم اإليها تزيد 
م���ن عزمه���ا واإ�رارها على دع���م كل جهد دويل يحقق 
ال�شالم واالأمن واال�شتقرار، و�شتظل تعمل مع �ركائها 
الدولي���ني؛ م���ن اأجل ع���امل م�شتقر ي�شع���ر فيه اجلميع 

باالأمان والطماأنينة على كافة امل�شتويات.
واأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن الزي���ارة عك�ش���ت للعامل 
مكان���ة مملكة البحرين وما حققته من تقدم يف خمتلف 
االأ�شعدة، معربا �شم���وه عن �شكره وتقديره ملا �شجله 
اأع�ش���اء الوفد م���ن انطباعات ومواق���ف داعمه جلهود 

مملكة البحرين يف جماالت التنمية املختلفة.
بعده���ا، ت�شل���م �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
“كيال����س  م���ن  واعت���زاز  تقدي���ر  �شه���ادة  ال���وزراء 
�شاتيارث���ي” احلا�شل على جائزة نوبل لل�شالم 2014، 
اأ�شاد فيها بجهود �شموه يف حتقيق التنمية ال�شيا�شية 
واالقت�شادي���ة واالجتماعي���ة يف مملك���ة البحري���ن، وما 
يولي���ه �شموه من اهتمام بكل ما من �شاأنه تر�شيخ قيم 

ال�شالم والتعاي�س واملحبة يف املجتمع البحريني. 
واأك���د اأن نه���ج �شم���وه يف التنمي���ة �شم���ل جمي���ع 
فئ���ات املجتم���ع، ويف مقدمته���ا االأطف���ال وال�شب���اب 
والن�ش���اء، وهو ما يج�شد ما يتمتع ب���ه �شموه من حكمة 
كقائد ميتلك قي���م وف�شائل عالية. وقال: “اإن جهود 
�شم���وه تالقت مع التوجهات العاملية املبذولة لتعزيز 

مكا�شب الطفل وحقوقه”.

واأ�ش���اف اأن االإنف���اق الع���ام الكب���ر ال���ذي تقوم 
ب���ه حكومة مملك���ة البحرين برئا�ش���ة �شموه يف جماالت 
التعليم وال�شح���ة واحلماية االجتماعية وغرها تعك�س 
مالم���ح نهج �شموه احلكيم يف القيادة، وتقدم البحرين 
كمث���ال على ُح�شن ا�شتخدام امل���وارد بطريقة حكيمة؛ 

من اأجل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
واأك���د اأن م���ا �شاه���دوه من تقدم كب���ر يف مملكة 
البحري���ن ميث���ل حماي���ة لالأطف���ال واالأجي���ال القادمة 
ويوؤكد للع���امل اأن القيادة يف البحرين و�شعت االأ�ش�س 
ال�شليم���ة للتطور وجعلت من البحرين منوذجا يف البناء 

والقيادة.
وتوجه بالتهنئة اإلى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء على جهود �شموه اجلديرة بالثناء فيما يتعلق 
بتعليم االأطفال ومتكني املراأة وحتقيق امل�شاواة بني 

كل اأبناء البحرين من جميع االأديان واالأعراق.
 ومن ناحيت���ه، اأ�شاد الرئي����س االأ�شبق جلمهورية 
جنوب اإفريقيا فريدريك دي كلرك مبا حققته مملكة 
البحرين م���ن تطور ومناء يف خمتلف املجاالت ال�شحية 
جه���ود  بف�ش���ل  وغره���ا،  واالإ�شكاني���ة  والتعليمي���ة 
احلكومة برئا�شة �شموه، قائ���ال “اإننا تعلمنا مما قامت 
ب���ه البحرين وما تقوم به اإدارتها احلكيمة يف بناء وطن 

وجمتمع ناه�س”.
واأك���د اأن البحري���ن اتخ���ذت البن���اء طريق���ا له���ا 
وا�شتطاع���ت اأن حتقق قف���زة نوعي���ة يف اإن�شاء املدن 
النموذجي���ة واملن�شاآت ال�شحي���ة والتعليمية، متجاوزة 

كل التحديات.

ومن جهته، اأعرب رئي�س جمهورية بولندا االأ�شبق 
لي���خ فالي�شا عن �شعادته بزيارت���ه البحرين، موؤكدا اأن 
كل ما عاينوه و�شاهدوه وا�شتمعوا اإليه من �شموه ومن 
خمتلف فئات املجتمع البحريني، ينم عن قيم اإن�شانية 
رفيع���ة يج���ب اأن ت�شل اإليها ال�شع���وب، ويف مقدمتها 
التعاي����س. ويف خت���ام اللقاء، اأعرب اأع�ش���اء الوفد عن 
خال����س �شكره���م وتقديرهم ل�شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء ومملكة البحرين على حفاوة اال�شتقبال 
خالل الزي���ارة التي تعرفوا فيها ع���ن كثب على واقع 
املجتمع البحريني القائ���م على املحبة والتعاي�س بني 

جميع اأبنائه.
واأ�ش���ادوا مب���ا ا�شتمع���وا اإليه من �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س الوزراء م���ن روؤية جت�شد م���دى اإميان 
وقناع���ات �شموه ب�رورة تع���اون املجتمع الدويل؛ من 
اأجل ب�ش���ط ال�شالم والق�ش���اء على اأ�شب���اب ال�راعات 
الت���ي ا�شتنزفت الكث���ر من قدرات وطاق���ات الدول 

وال�شعوب.
وقال���وا: “اإن �شم���وه ي�ش���كل اإح���دى ال�شخ�شيات 
الدولية اجلديرة باالح���رتام والتقدير لي�س فقط على 
اإجنازات���ه ل�شالح مملكة البحرين، واإمن���ا اأي�شا على ما 
يتبن���اه �شموه م���ن روؤى ومواقف تعمل م���ن اأجل االأمن 

واال�شتقرار يف العامل اأجمع”.
واأكدوا اأن زيارتهم مملك���ة البحرين اأظهرت لهم 
امل�شتوى املتق���دم من التنمية واحلداثة التي و�شلت 
اإليه���ا اململك���ة، والت���ي جت�شده���ا م�روع���ات التنمية 

احل�رية والعمرانية يف خمتلف مناطق اململكة.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال وفدا رفيع امل�شتوى من ال�شخ�شيات احلا�شلة على جائزة نوبل لل�شالم	

االأمر خليفة يت�شلم 
�شهادة تقدير من 

�شاتيارثي احلا�شل 
على جائزة نوبل 

2014

“وفد ال�شالم”:  
حكومة البحرين   
جنحت يف جتاوز 

التحديات االأمنية 
واالقت�شادية 

القيادة و�شعت 
االأ�ش�س ال�شليمة 

للتطور وجعلت        
من البحرين منوذجا   

يف البناء
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, مجمع السيف - المحرق الطابق ٢مجمع انماء - الرفاع الطابق ١ سيتي سنتر البحرين الطابق ٢ ,

BAHRAIN.SHARAFDG.COMالرقم المجاني : ٨٠٠٠٨٠٠٧ SHARAF DGSHARAF DG SHARAF DG ONLINE

اقل سعر 

4

اقل سعر 

4YouYou

Low PriceLow PriceLow Price

العروض متوفرة من ١٣ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

MOIC/PC/8334/2018

 استرجع
 من مشترياتك الشهرية بقيمة

BD30أو أكثر

 في ادفع مع
Sharaf DG

تطبق الشروط وا�حكام

BD5bwallet

*

@

MG2540 طابعة بقيمة ١٦ دينار مجانامجانا
عند شراء من

البتوب، لوحي المتحول،
أجهزة الكمبيوتر فوق ٢٠٠ دينار

تذكرة لعبتينتذكرة لعبتين
مجانامجانا

على كل عملية شراء من شرف دي جي

Up to 6 months Easy Payment Plan!*
خطة سداد بنكية ميسرة لمدة 6 شهر

BD 359.990
YOU PAY BD 334.990

ARAREE CASE
WORTH BD8

FREE
• 4.7” Screen, 3D Touch display, iOS 11
• Apple A11 Bionic Chipset, 2 GB RAM
• 12 MP Rear & 7MP Front Camera,
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
• Fingerprint, Qi wireless charging

APPLE IPHONE 8
SMARTPHONE 256GB

YEARS
2

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 354.990
YOU PAY BD 284.990

GALAXY S9 PLUS
4G LTE SMARTPHONE 64GB
• 6.2” QHD+ sAMOLED Screen
• Octa Core (Up to 2.7 GHz + 1.9GHz), 6 GB RAM
• Super Speed Dual Pixel12 MP OIS (F1.5/F2.4)
  + 12 MP OIS (F2.4) , Front: 8MP AF (F1.7)
• Super-Slow Motion, Iris, Face recognition

BD 343.990
YOU PAY BD 276.990

P20 PRO CLTL29
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

FREE
 HUAWEI EAR BUDS +
CAR AIR VENT MOBILE

HOLDER
 WORTH 67BD

• 6.1" AMOLED Capacitive Touchscreen,
• Octa-core 2.36 GHz, Hisilicon Kirin 970
• 6GB RAM
• 40MP+20MP Rear & 8MP/24MP Front Cam
• 4000mAh Battery

COMBO DEAL

BD 334.990
YOU PAY BD 264.990

GALAXY S9
4G LTE SMARTPHONE 128GB
• 5.8” QHD+ sAMOLED Screen
• Octa Core (Up to 2.7 GHz + 1.9GHz), 4 GB RAM
• Super Speed Dual Pixel 12 MP OIS (F1.5/F2.4)
• Front: 8MP AF (F1.7) Camera
• Super-Slow Motion, Iris, Face recognition

ONLINE
BUY
Now Available

BD 260.990
YOU PAY BD 235.990

• 6.0” AMOLED Screen, Android OS
• Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73
   & 4x1.8 GHz Cortex-A53), 6 GB RAM
• Dual: 12 MP Rear & 8 MP Front Camera
• Fingerprint, Fast Charging (58% in 30 min)

MATE 10 PRO BLAL29
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

FREE
CAR HUMIDIFIER

+CAMISOLE BOTTLE
 WORTH 25BD

COMBO DEAL
ONLINE
BUY
Now Available NOVI 3i

4G LTE SMARTPHONE
128GB
• 6.3” IPS LCD capacitive Screen
• Octa-core Processor, 4GB RAM
• Dual 16 MP, f/2.2, PDAF + 2 MP Camera
• Dual 24 MP, f/2.0 + 2 MP Camera
• Fingerprint, 3340 mAh battery

BD 133.990

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available
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NOKIA 5 TA1053
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 16GB
• 5.2” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
• 2 GB RAM
• 13MP Rear & 8MP Front Camera
• Fingerprint

BD 49.990

ONLINE
BUY
Now AvailableNOKIA 6 TA1021

4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 32GB
• 5.5” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, 3 GB RAM
• 16MP Rear & 8MP Front Camera
• Fingerprint, Fast battery charging
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BD 74.990
YOU PAY BD 64.990

ONLINE
BUY
Now Available

CANON PRINTER
WORTH BHD 16

FREE

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

BD 440.990
YOU PAY BD 393.990

FX504 TUF
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 8750H 8th Gen Processor
• 16GB RAM, 1TB  HDD + 128GB SSD
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

FREE
2 GAMES

GEAR OF WARS 4 &
AGE OF EMPIRES

GTX1050
4GB

8
GEN
PROCESSOR

TH

BD 449.990
YOU PAY BD 399.990

15CB005 PAVILION
POWER LAPTOP
• Intel Core i7 7700HQ Processor
• 16 GB RAM, 1 TB HDD + 128 GB SSD
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

CRAZY DEALGTX1050
4GB

MONTHS
15

8
GEN
PROCESSOR

TH

CANON PRINTER
WORTH BHD 16

FREE

BD 245.990
YOU PAY BD 199.990

3567INS1161
LAPTOP
• Intel Core i5 8250U 8th Gen Processor
•  4 GB RAM, 1 TB Hard Disk 
• 2 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS 

COMBO DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 239.990
YOU PAY BD 189.990

15BS123
LAPTOP
• Intel Core i5 8250U 8th Gen Processor
• 4 GB RAM, 1 TB Hard Disk
• 2 GB Dedicated Graphics
• 15.6" Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS 

8
GEN
PROCESSOR

TH

ONLINE
BUY
Now Available

• 65” 4K UHD Smart LED TV
• Real 4K UHD Resolution, Pur Color 
• UHD Dimming (software)
• New Edge Skinny Bezel, Slim Design
• Wifi, Browser & Apps

BD 1049.990
YOU PAY BD 949.990

UA75NU7100K
4K UHD SMART LED TV

75’’
4K UHD SMART

LED TV

75’’
4K UHD SMART

LED TV

Offer Valid till 20th September 2018

BD 529.990
YOU PAY BD 499.990

KD65X7500F
4K UHD HDR SMART
LED TV65’’

UHD HDR SMART
LED TV

65’’
UHD HDR SMART

LED TV

• 65” 4K UHD Smart LED TV
• 4K HDR, 4K X-Reality Pro
• Triluminos Display, Android TV
• Motion Flow XR200
• HDMI X 4, USB X 3

2018 MODEL2018 MODEL
CRAZY DEAL PRICE BUSTER 

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 129.990
YOU PAY BD 99.990Z40E

FULL HD LED TV

40’’
FULL HD
LED TV

40’’
FULL HD
LED TV

• 40" Full HD LED TV, 1920 x 1080 Resolution
• HDMI x 2, VGA, USB, Audio Speakers 

ZENET ZPB35888
MINI BABY WASHER

FR
E

E

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

Offer Valid till 20th September 2018

BD 249.990
YOU PAY BD 189.990

UA50MU7000KXZN
4K SMART UHD LED TV50’’

4K UHD SMART
LED TV

50’’
4K UHD SMART

LED TV

• 50” 4K UHD Smart LED TV
• Resolution3840 x 2160
• HDR (High Dynamic Range)
• HDMI x 3, USB x 2

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 479.990
YOU PAY BD 409.990

• 2 Ton Capacity, 24000 btu
• 3D cool Xtreme,5M pipe Kit
• 5 Years Compressor waranty

ROTARY compressor

ROTARY compressor

6 STAR RATING

SPOW4244/3D
+ SPOW4244/3D
SPLIT AC

2
Ton

DELIVERY 

FREE

6 STAR RATING 2
Ton

DELIVERY 

FREE

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

ONLINE
BUY
Now Available

BD 249.990
YOU PAY BD 239.990

6 STAR RATING

EXGA18FCZP2S
SPLIT AC

1.5
Ton

DELIVERY 

FREE

• 18000 Btu,
• R-410A Refrigerant
• 5 Years Compressor
    waranty
• 4 Meter Pipe kit

Scroll compressor

2 TON 
2.5 TON 

3 TON 

 BD 276.990
 BD 324.990
 BD 384.990

Also Available

ONLINE
BUY
Now Available

ltrs
360

Bundle Price BD 269.990
YOU PAY BD 184.990

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

SGUF401NFPD
UPRIGHT FREEZER
• 360Ltrs. Capacity
• No Frost/Stains stee

ELECTRIC OVEN
WORTH BHD 20

FREE

Super General-SGEO030KR

COMBO DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 129.990
YOU PAY BD 99.990

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WA11J5710SG/SG
TOP LOAD WASHER

CRAZY DEAL

• 11Kg Capacity, Diamond Drum
• Wobble wash, Black door
• Active Wash, with Pump

11Kg

ONLINE
BUY
Now Available

WOY-4515.4.I
ELECTRIC OVEN

BD 22.990
YOU PAY BD 15.990

ltrs
45

• 45Ltrs. Capacity
• Grill, Light, Timer
• Turnspit, Temp Control

CRAZY DEAL

BD 43.990
YOU PAY BD 32.990

JA001
SEWING MACHINE
• 14 Built in stitches 
• Top load bobbin, LED Lighting
• Auto set stitch Length & Width
• 4 step button hole, Free arm
• Maximum Stitch width 5mm
• Maximum Stitch length 4mm

ONLINE
BUY
Now Available

BD 29.990
YOU PAY BD 25.990BT3040 + M90

MULTI GROOM + SHAVER
• Max Precision up to 0.5mm, Lifetime lasting sharp blades
• 3. 60mins of working, 8hrs of charge, Fully washable

COM
BO 

DEA
L

ONLINE
BUY
Now Available

• Wireless Subwoofer
• 2.1-Channel Soundbar
• 300 Watts Of Sound Power
• Wireless music streaming
   with Bluetooth

BAR21
2.1 SOUND BAR

BD 149.990

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

• 55” 4K UHD Smart LED TV
• Android
• HDMI x 3 / USB x 2 Ports
• VGA Port

SGLED55AUST2
UHD 4K SMART LED TV

55’’
4K UHD SMART

LED TV

55’’
4K UHD SMART

LED TV BD 149.990

NEW LAUNCH

• 49” SUHD Smart LED TV
• Nano Cell™ technology
• Billion Rich Colours
• Nano particle precision
• Multi HDR with Dolby Vision™ 

BD 299.990
YOU PAY BD 249.990

49SJ800V
SUPER UHD SMART
LED TV49’’

SUHD SMART
LED TV

49’’
SUHD SMART

LED TV

PRICE BUSTER 
ONLINE
BUY
Now Available

BD 134.990
YOU PAY BD 119.990

LED43P6100US
4K UHD SMART LED TV
• 43” UHD Smart LED TV
• Slim, Netflix, YouTube, sport mode
• HDR Ready, USB x 2.0, HDMI x 2.0
• Metallic casing, 3 Years Warranty

43”
UHD

4K SMART
LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

V1N01C 2620
ALL-IN-ONE WIRLESS PRINTER 
• Print, Copy, Scan, Resolution Up to 1200 x 1200 dpi
• Print Speed: Up to 5.5 ppm color, Up to 7.2 ppm mono
• USB: Hi-Speed USB 2.0, 

BD 24.990
YOU PAY BD 9.990

ONLINE
BUY
Now Available

EKPB12001KT
POWER BANK
12000MAH BLACK
• 12000mAh Capacity
• ABS Material
• Input: 5V/2A, Output: 5V/2A Max
• Battery: Li-ion, Built-in LCD

BD 9.990
YOU PAY BD 6.990

12000
mAh

ONLINE
BUY
Now Available

BD 1.990
YOU PAY BD 1.750

SDCZ50016GP95
CRUZER BLADE
USB FLASH DRIVE 16GB
• Capacity :- 16GB 
• Easily data transfer on
   PC and Mac computers
• USB 2.0 connectors16GB

32GB  BD 2.990
Also Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 159.990
YOU PAY BD 139.990

NINTENDO SWITCH
STAND ALONE CONSOLE
• 32GB Internal Storage 
• Custom NVIDIA Tegra Processor 
• 6.2" 1280 x 720 Capacitive Touchscreen
• Includes Two Joy-Con Controllers & Grip 
• Expandable Storage via microSD Cards

ONLINE
BUY
Now Available
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وزير اخلارجية يت�سلم ر�سالة خطية من نظريه الكوبي

يو�سف ع�سوا باملكتب التنفيذي جلمعية النواب العموم

حمبة اأبناء البحرين لنا حمل �سكر وتقدير

�سمو ويل العهد يرحب برواد جمل�سه الأ�سبوعي

توثيق الإجراءات واللتزام بالقانون يف جميع الظروف

مثنًيا على مبادرة جا�سم املاجد... �سمو رئي�س الوزراء:

احل�سور: من�سة جامعة جت�سد هوية البحرينيني

يف افتتاحه ندوة عن �سمانات املتهم بـ “امللكية لل�رشطة”... احل�سن:

املنامـــة - بنـــا: ا�ستقبـــل رئي�س 
الوزراء �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفـــة بن �سلمـــان اآل خليفـــة بق�رش 
الق�سيبية جا�سم اأحمـــد املاجد الذي 
اأهدى �سمـــوه �ســـورة تذكارية توثق 
ت�رشفه بحمـــل �سورة �ساحـــب ال�سمو 
امللكي رئي�ـــس الوزراء واأحفاد �سموه 
الكـــرام حتـــت �سطـــح البحـــر يف �رشم 
ال�سيـــخ بجمهورية م�رش العربية بعمق 
38.8 مـــر، كتعبـــري عما يكنـــه اأبناء 
الوطـــن مـــن حمبـــة ل�ساحـــب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء، وتقديرا منهم 
جلهود �سمـــوه يف تعزيز التنمية التي 
تخـــدم املواطنني وتوفر لهم العي�س 

الكرمي.
واأعـــرب �ساحـــب ال�سمـــو امللكي 
رئي�س الوزراء عن �سكره وتقديره ملا 
يـــوايل اأبناء البحريـــن بذله يف التعبري 
عن حمبتهم �سموه، مثنيا على مبادرة 

جا�سم املاجد.

املنامــــة - بنــــا:  يف اإطار الهتمام الــــذي يوليه ويل 
العهــــد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الــــوزراء �ساحــــب ال�سمو امللكي الأمــــري �سلمان بن حمد 
اآل خليفــــة بالتوا�سل مع اأبناء البحريــــن كافة، ا�ستقبل 
�سمــــوه يف جمل�ســــه الأ�سبوعي بق�رش الرفــــاع م�ساء اأم�س، 
اأفراد العائلة املالكة الكرمية والوزراء واأع�ساء جمل�سي 
ال�ســــورى والنواب والبلديــــات وعددا من رجــــال الدين 

والفعاليــــات القت�سادية والجتماعيــــة واأع�ساء ال�سلك 
الدبلوما�ســــي يف اململكــــة وال�سخ�سيــــات الأكادمييــــة 
والفكرية والإعالمية وعددا مــــن اأفراد املجتمع.  ورحب 
�سمــــوه برواد جمل�سه الأ�سبوعي الــــذي يج�سد �سوًرا من 
�ســــور التوا�سل الذي يحر�س عليه عاهل البالد �ساحب 
اجلاللــــة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفــــة تكري�ًسا لنهج 
املجتمع و�سنة الآباء والأجــــداد، وترجمًة للروح الأ�سيلة 

للمجتمــــع البحرينــــي ون�سيجه وهويته اجلامعــــة.  واأثنى 
احل�ســــور علــــى حر�ــــس �سمــــوه باللتقــــاء باملواطنني 
والتوا�ســــل معهم وما ي�سكله املجل�س من من�سة جامعة 
جلميــــع اأبناء املجتمع يف �سورة جت�سد هوية البحرينيني 
التي جبلت على املحبة واخلــــري، منوهني بجهود تعزيز 
اأ�س�ــــس التنمية امل�ستدامــــة لتحقيق املزيــــد من الرخاء 

والتقدم وتاأمني احلياة الكرمية للمواطن.

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: اأكـــد رئي�ـــس الأمن 
العام اللـــواء طارق احل�ســـن اأن النـــدوات والدورات 
التدريبية وور�ـــس العمل، جزء من العملية التدريبية 
والتـــي ت�سكل بجانب تطوير الأداء، اأولوية لدى وزير 
الداخليـــة، منوها اإلى املبادئ التـــي تتبناها الوزارة 
يف العمل ومـــن اأهمها ال�سفافية وامل�ساءلة، وم�سدداً 
علـــى �ـــرشورة توثيـــق الإجـــراءات واللتـــزام باإنفاذ 

القانون واللتزام به يف جميع الظروف والأوقات.
جاء ذلـــك لدى افتتاح رئي�س الأمن العام، اأم�س، 
النـــدوة التي نظمتها الأكادميية امللكية لل�رشطة عن 
�سمانات املتهم يف ظل الد�ستور وقانون الإجراءات 
البحريني، مو�سحا اأن مثل هذه الندوات، تعد فر�سة 
لتبـــادل اخلـــرات بني الأطـــراف املعنيـــة مبنظومة 
العدالـــة اجلنائيـــة يف البحريـــن، ومعربـــا عـــن فخره 
واعتـــزازه بنزاهـــة وحياديـــة الق�ســـاء البحريني وما 
تقوم به النيابـــة العامة من دور يف اإر�ساء ال�سمانات 
للمتهم والعمل على تطويـــر الإجراءات التي ت�ساهم 
يف ذلك. من جهتـــه، اأكد اآمر مركز البحوث الأمنية اأن 
انعقـــاد الندوة ياأتي ا�ستكمـــالً للجهود التي تبذلها 
وزارة الداخلية وبتوجيهات من الوزير من اأجل زيادة 
الوعـــي القانـــوين واملهنـــي جلميـــع رجـــال الأمن يف 
كافة ميادين العمـــل، منوها اإلى حر�س رئي�س الأمن 
العام علـــى ال�ستمـــرار يف اإقامة مثل هـــذه الندوات 

التي ت�ساهـــم يف اإطالع منت�سبي الـــوزارة على اأحدث 
الأنظمة والقوانـــني ال�سادرة والظواهر التي تالم�س 
واقع عملهم مما ي�سهم يف اأداء عملهم بكل احرافية 

واإتقان.
واأ�ساف اأن الندوة تاأتـــي �سمن اخلطة ال�سنوية 
املعدة ملركز البحـــوث الأمنية للقيـــام ب�سل�سلة من 
النـــدوات واملحا�رشات التوعوية التـــي متثل اإ�سافة 

فكرية وعلمية ملنت�سبي وزارة الداخلية.
وت�سمنـــت النـــدوة، 3 اأوراق عمـــل، حيث تطرق 
امل�ست�ســـار امل�ساعـــد حممد خليل مـــن هيئة الت�رشيع 
والإفتـــاء القانوين اإلى �سمانات املتهم الد�ستورية، 
منوهـــا اإلـــى �ســـدور العديد مـــن اإعالنـــات احلقوق 
والتفاقيـــات الدولية، ومن اأهمهـــا الإعالن العاملي 

حلقـــوق الإن�سان، العهـــد الدويل اخلا�ـــس باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سيـــة، حمكمة اجلنايات الدولية، كما 
تناول رئي�ـــس النيابة اإبراهيـــم البنجا�سم، �سمانات 
املتهم يف مرحلـــة التحقيق البتدائي، م�سريا اإلى اأن 
النظام الق�سائـــي البحريني يهدف اإلى التوازن بني 
م�سلحة الأفراد وحماية حرياتهم وحقوقهم وم�سلحة 
املجتمـــع ونظامه يف تطبيق العدالة وب�سط الأمن، اأما 
القا�سي اإبراهيم الزايد من املجل�س الأعلى للق�ساء 
فتنـــاول �سمانات املتهم يف مرحلة املحاكمة، منوها 
اإلى ما ت�سمنته ال�رشائع ال�سماوية واإعالنات ومواثيق 
حقـــوق الإن�ســـان والد�ساتـــري وقوانـــني الإجـــراءات 
اجلنائيـــة والتفاقيـــات وغريها مما يكفـــل ح�سول 

املتقا�سني على العدالة املق�سودة.

املنامـــة - بنا: ت�سلم وزير اخلارجية 
ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، 
ر�سالة خطية من وزير خارجية جمهورية 

كوبا ال�سديقة برونو رودريغيز باربيا.
جـــاء ذلـــك خـــالل ا�ستقبـــال وزيـــر 
اخلارجيـــة، مبكتبـــه اأم�ـــس، مديـــر اإدارة 
دول �سمـــال اإفريقيـــا وال�ـــرشق الأو�سط 
يف وزارة العالقـــات اخلارجية بجمهورية 
كوبـــا هكتـــور اغار�ســـا كابريـــرا. وخالل 
اللقـــاء، رحب ال�سيخ خالد بـــن اأحمد بن 
ا  حممـــد اآل خليفـــة بكابريـــرا، م�ستعر�سً
م�سار عالقات ال�سداقة التي جتمع بني 

مملكة البحريـــن وجمهورية كوبا، موؤكًدا 
حر�ـــس مملكـــة البحريـــن علـــى امل�سي 
بـــني  التعـــاون  اأوجـــه  قدمـــا مبختلـــف 
البلديـــن ملراحل اأكرث تقدمـــا، وتطوير 
اأطر التن�سيق امل�سرك بينهما مبا يدعم 
امل�سالح امل�سركة للبلدين وال�سعبني 
ال�سديقني. مـــن جانبه، اأعـــرب كابريرا 
عن �سعادته بلقاء وزير اخلارجية، منوًها 
بالعالقات الثنائية املتميزة بني مملكة 
البحريـــن وجمهورية كوبـــا، وما ت�سهده 
من تطـــور على الأ�سعدة كافـــة، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام الرقي والتقدم.

جوهان�ســـرج - بنـــا: يف اإطار اجتماعات 
اجلمعيـــة الدوليـــة للنـــواب العمـــوم التـــي 
تنعقـــد هـــذه الأيـــام مبدينـــة جوهان�ســـرج 
بجنوب اإفريقيـــا، مت انتخاب املحامي العام 
امل�ست�ســـار نايـــف يو�سف ع�ســـًوا باملكتب 
التنفيـــذي للجمعيـــة، باإجمـــاع اآراء الأع�ساء. 
كمـــا مت اختياره اأي�ًسا ليكون ع�سوا يف جلنة 
اختيار املتميزيـــن عاملًيا من اأع�ساء النيابة 

العامة.
وتعتـــر اجلمعيـــة الدوليـــة اأهـــم كيان 
دويل للمدعـــني العامـــني، وت�سطلع مبهام 
عديـــدة يف جمالت التعاون الـــدويل وتنمية 
قـــدرات اأجهـــزة النيابـــات والدعـــاء العام، 

ورعاية حقوق الإن�سان فيما يت�سل بالدعوى 
اجلنائيـــة، وجـــاء انتخاب امل�ست�ســـار يو�سف 
تقديـــًرا جلهوده امللمو�سة واملوؤثرة يف تلك 

املجالت كافة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال جا�سم املاجد	

• �سمو ويل العهد م�ستقبال رواد جمل�سه الأ�سبوعي	

• رئي�س الأمن العام يتو�سط امل�ساركني يف الندوة	

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �سكر ويل عهد الكويت
املنامة - بنـــا: تلقى رئي�س الوزراء 
�ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري خليفة 
بـــن �سلمـــان اآل خليفـــة برقيـــة �سكـــر 
جوابيـــة من اأخيه ويل عهد دولة الكويت 
�ساحـــب ال�سمـــو ال�سيـــخ نـــواف الأحمد 
ا علـــى برقية �سموه  اجلابـــر ال�سباح، ردًّ

املعزيـــة له بوفاة ال�سيخة فريحة الأحمد 
اجلابـــر ال�سبـــاح، عـــر �سمـــو ويل عهد 
دولـــة الكويت فيها عـــن خال�س �سكره 
وتقديـــره ل�سمـــو رئي�ـــس الـــوزراء على 
م�ساعر �سمـــوه الأخوية الطيبـــة، متمنيا 

ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.
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مكوناته بيين  مييتيياآلييف  الييبييحييرييينييي  واملييجييتييمييع  الييتييعيياييي�ييش...  مبييظيياهيير  تتمتع  اململكة 

ا�ضتمرار التوا�ضل لتقدمي اأف�ضل اخلدمات لأهايل اجلنوبية

جهود حكومية بحرينية بارزة ل�ضيانة حقوق الإن�ضان

ا�شتقبل �شيوف جمل�شه الأ�شبوعي... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

يف ظل جتاهل عاملي حلق الطفل يف التعليم والرتفيه... وفد “نوبل لل�شالم”:

عييييوايل - املحافظيييية اجلنوبييييية: ا�شتقبييييل حمافظ 
اجلنوبييييية �شمييييو ال�شيخ خليفة بيييين علي بيييين خليفة اآل 
خليفة عييييدًدا من وجهيييياء واأعيييييان املحافظيييية اجلنوبية 
والأكادميييييين، وذلييييك يف جمل�ييييش �شمييييوه الأ�شبوعييييي 
باملحافظيييية اجلنوبييييية.  ويف م�شتهل اللقيييياء، رفع �شمو 
ال�شيخ خليفة بن علي اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإلييييى عاهل البالد �شاحب اجلالليييية امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفيييية، واإلى رئي�ش الييييوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
الأميييير خليفة بن �شلمييييان اآل خليفة، واإلييييى ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة؛ 
مبنا�شبيييية حلييييول العام الهجييييري اجلديد، �شائييييال �شموه 
املولى عز وجل اأن يجعله عام خر وبركة على البحرين. 
واأكد �شمو حمافظ اجلنوبية الدور الكبر للمعلمن 
ملييييا يحملونه من ر�شالة عظيمة يف نقل املعرفة العلمية 
لأبنيييياء املجتمع، وبناء جيل امل�شتقبييييل الواعد للبحرين، 
وغر�ييييش وتر�شيييييخ القيييييم الأخالقييييية والوطنييييية، داعيا 
�شموه للطييييالب والطالبات مبنا�شبة بدء العام الدرا�شي 

اجلديد التوفيق والنجاح يف م�شرة حت�شيلهم العلمي. 
كمييييا اأكد �شمو ال�شيخ خليفة بيييين علي ما يحظى به 
التوا�شييييل امل�شتميييير والدائم مع املواطنيييين من اأهمية 

ملعرفيييية تطلعييييات واحتياجييييات الأهييييايل، والتي ت�شب 
يف م�شلحيييية تقييييدمي اأف�شل اخلدمات لأهييييايل املحافظة 
اجلنوبييييية، م�شييييددا �شموه علييييى اأن اللقيييياءات املبا�رشة 

وامل�شتمرة عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وهو النهج 
احلميد الذي نفخر به يف املحافظة اجلنوبية.

من جانبهم، عرب احل�شييييور عن �شكرهم وتقديرهم 

للتوا�شييييل الدائييييم الذي يحر�ييييش على جت�شيييييده �شمو 
ال�شيخ خليفة بيييين علي وما تقوم به املحافظة اجلنوبية 

من متابعة ور�شد لحتياجاتهم وتطلعاتهم.

املنامة - بنيييا: زار وفد رفيع امل�شتوى من روؤ�شاء 
اليييدول ال�شابقييين واملنظمات احلا�شلييين على جائزة 
نوبل لل�شالم الذي يزور مملكة البحرين حاليا، يرافقهم 
وزيييير �شيييوؤون جمل�ش اليييوزراء حممد املطيييوع وال�شيخ 
ح�شيييام بن عي�شيييى اآل خليفة، م�يييرشح البحرين الوطني، 
حيث كان يف ا�شتقبالهم رئي�شة هيئة البحرين للثقافة 

والآثار ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة.
وخالل الزيارة اأقيمت حما�رشة حتدث فيها كل من 
الرئي�يييش الأ�شبق جلمهورية جنيييوب اإفريقيا فريدريك 
ويلييييام دى كلرك، ورئي�ش جمهوريييية بولندا الأ�شبق 
لييييخ فالي�شيييا، واحلا�شيييل عليييى جائيييزة نوبيييل لل�شالم 
2014 رئي�يييش موؤ�ش�شييية كيال�ش �شاتيارثيييي لالأطفال 
كيال�يييش �شاتيارثي، وح�رشهيييا عدد من اليييوزراء وكبار 
امل�شوؤولييين وال�شفيييراء وجمموعة من رجيييال ال�شحافة 
الإعيييالم والأكادميين. ويف البدايييية، ا�شتعر�ش رئي�ش 
معهد الأمييين العاملي جوناثان غرانيييوف ال�شررّ الذاتية 
للم�شاركييين يف املحا�يييرشة، متوجها با�شميييه ونيابة عن 
اأع�شاء الوفد بال�شكر اإلى رئي�ش الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر خليفييية بن �شلمان اآل خليفة على حفاوة 

ال�شتقبال وُح�شن �شيافة الوفد يف مملكة البحرين.
ثم حتيييدث امل�شاركون عييين مظاهييير التعاي�ش يف 
مملكييية البحرين وما يتمتيييع به املجتميييع البحريني من 
تاآلف بن جمييييع مكوناته، م�شيدين بجهود اململكة يف 
تكري�يييش و�شيانة حقوق الإن�شيييان، و�شمان م�شتويات 
متقدمة من اخلدميييات والرعاية للمواطنن واملقيمن 
الأجانب. وتوجه فريدريك ويليام دي كلرك، يف بداية 

املحا�رشة، بالتهنئة اإلى مملكة البحرين على جناحها يف 
حتقيق اأهيييداف التنمية امل�شتدامة 2030 التي اأقرتها 
الأمم املتحدة، وهو ما نال تقدير املجتمع الدويل خالل 
تقيييدمي البحرين لتقريرها الطوعي الأول اأمام املنتدى 
ال�شيا�شيييي رفيع امل�شتوى املعني بالتنمية امل�شتدامة 
التابع للمجل�ش القت�شادي والجتماعي لالأمم املتحدة 

يف يوليو املا�شي.
وا�شتعر�يييش تارييييخ ال�يييرشاع اليييذي �شهدته بالده 
و�شيييول اإلى حتقييييق ال�شيييالم، م�شرا اإليييى جوانب من 
التحديات التي تواجه جنوب اإفريقيا يف الوقت احلايل.

و�شيييدد عليييى �يييرشورة اإر�شييياء ال�شيييالم يف العيييامل 

والتو�شيييل اإلى حلول؛ من اأجل اإنهاء ال�رشاعات العرقية 
والثقافية والدينية التي ت�شهدها بع�ش مناطق العامل.

بعدهيييا، تناول ليخ فالي�شا، التحديات التي تواجه 
النظيييام القت�شادي العاملي وميييا ينبغي القيام به من 
اأجل رفييياه حقوق الأجيال القادمييية، متطرًقا اإلى تاريخ 
ال�رشاع يف اأوروبا، والتحدييييات التي تواجه العامل حاليا 

على ال�شعيدين ال�شيا�شي والقت�شادي.
اأما كيال�يييش �شاتيارثي، فتحدث عييين واقع حقوق 
الأطفال؛ باعتبارهم ب�رشا ي�شتحقون الرعاية والهتمام، 
م�شييييدا مبا توفره مملكة البحريييين من احرتام واهتمام 
بحماية حقوق وكرامة الإن�شان والأطفال يف ظل جتاهل 

عاملي حلقوق الأطفال يف التعليم والرتفيه.
و�يييرشد عددا مييين الق�ش�ش الواقعية عييين املعاناة 
و�شوء املعاملة التيييي يلقاها الأطفال يف بع�ش مناطق 
العيييامل، معتربا اأن اأكرب جرميييية اإن�شانية هي قتل اأحالم 
الأطفيييال، موؤكيييدا اأن م�شكلييية تعلييييم الأطفيييال الذين 
يعانيييون يف بع�ش مناطيييق العامل، عليييى �شبيل املثال، 
ميكن حلها بتوفر 22 مليار دولر فقط لهذا الغر�ش.
و�شيييدد على اأهمية التعاون مييين اأجل احلفاظ على 
حيييق الأطفيييال يف التعلييييم والرفاهيييية يف مواجهة قيم 
العوملة التيييي ركزت عليييى الحتياجيييات ال�شتهالكية 
وجتاهلت حقيييوق الإن�شان والطفل، داعًييييا اإلى �رشورة 

النفتييياح على الآخر وتبادل الأفكار والتجارب؛ من اأجل 
عيييامل اأف�شل يقوم على الرحمييية والتعاطف بن النا�ش 
انبثاًقا من القيم النبيلة التي جاءت بها كافة الأديان.

ويف ختيييام املحا�رشة، اأعيييرب احل�شور عن اإعجابهم 
املحا�يييرشون،  ا�شتعر�شهيييا  التيييي  الرثيييية  بالتجيييارب 
ل�شيما فيما يخ�يييش اإنهاء ال�رشاعيييات وحتقيق ال�شالم 
والتعاي�ش، موؤكدين اأنهيييا ت�شكل مناذج اإيجابية ميكن 
للعيييامل ال�شتفادة منها يف اإحياء ودعم جهود ال�شالم يف 

العامل.
وقد اأقام وزير �شوؤون جمل�يييش الوزراء ماأدبة غداء 

مب�رشح البحرين الوطني تكرميا للوفد.  

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبال عدًدا من وجهاء واأعيان املحافظة والأكادميين	

• جانب من حما�رشة وفد نوبل يف م�رشح البحرين الوطني	

املنامة - اجلمعية البحرينية للت�شامح وتعاي�ش 
الأدييييان: اأكد رئي�يييش اجلمعية البحرينيييية للت�شامح 
وتعاي�يييش الأدييييان يو�شيييف بوزبيييون اأن احلائزيييين 
جائيييزة نوبل لل�شيييالم اأجمعيييوا مبختليييف جن�شياتهم 
وانتماءاتهيييم، يف لقائيييه بهم م�شييياء اأم�يييش، على اأنرّ 
رئي�ش الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمر خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة هيييو مدر�شة يف ال�شالم والإن�شانية، 
موؤكدين اأن “�شموه يدعو يف كل املنا�شبات العاملية 
املجتميييع الدويل اإلى بيييذل مزيد من اجلهيييد لإر�شاء 

ال�شيييالم، واأ�ش�يييش الأمييين اجلماعيييي كهيييدف اإن�شاين 
نبييييل، عرب تبني اآلييييات وبرامج تنهيييي كل الأزمات 
والنزاعيييات، مبا ميكن الأمم وال�شعيييوب من امل�شي 
قدًما يف م�رشوعات التنمية امل�شتدامة والتطوير، كما 
يوؤكد �شموه اأن حتقيق ال�شيييالم لي�ش اأمرا م�شتحيال، 
اإذا ما توافيييرت الإرادة ال�شادقييية لتفعيله، فالعامل 
يت�شيييع للجميع للتالقي والتعاي�يييش، وتبادل املنافع 
امل�شرتكييية”. واأ�شييياف بوزبيييون: ل نن�شيييى مبادرات 
�شموه من اأجل اأن يعيييم ال�شالم اأرجاء العامل، ودعوته 

اأن يكيييون الحتفال باليوم العامليييي لل�شالم فر�شة 
لأن تتخيييذ دول العيييامل خطيييوات جريئييية يف مواجهة 
التحدييييات التي تهدد الأمن وال�شتقرار، كما ي�شدد 
�شموه على اأن التعاي�يييش القائم على تبادل املنافع 
هيييو ال�شبيل لل�شيييالم والرخاء يف العيييامل، فهو يدعم 
كل اجلهيييود واملبادرات الرامية اإليييى تعزيز ال�شالم 
العامليييي، ول تدخييير جهًدا مييين خيييالل ع�شويتها يف 
خمتلف املنظميييات الإقليمية والدولية يف امل�شاركة 

•بفاعلية؛ من اأجل اأن ي�شود ال�شتقرار ربوع العامل. رئي�ش اجلمعية البحرينية للت�شامح والتعاي�ش واحلائزون جائزة “نوبل” لل�شالم	

رئي�ش “البحرينية للت�شامح والتعاي�ش”:

يجمع على اأن �ضمو الأمري خليفة بن �ضلمان مدر�ضة لل�ضالم وفد “نوبل” 
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بوح�شن يطالب بدعم بريطاين لرت�شح البحرين

حزمة اإجراءات لتنظيم مرفاأ املحرق لل�شيادين

ا�شتقطاب مرت�شحني عامليني جدد جلائزة “عي�شى الإن�شانية”

خلدمات امل�شرتكني مريزا يتفقد مركز “كنرتي مول” 

“جرافيتي” حتلق مع اأطفال “الكوثر”

اإنتاج فيلم وثائقي يتناول �سرية حياة �سمو الأمري الراحل

تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء بتلم�س احتياجات املواطنني

لتحفيز الثقة بالنف�س بطريقة ن�سطة وممتعة

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء رئي�س جمل����س اأمناء جائ���زة عي�سى خلدمة 
الإن�ساني���ة �سمو ال�سيخ حممد ب���ن مبارك اآل خليفة 
يف مكتب���ه بق�رص الق�سيبية اأم����س الأربعاء الجتماع 

الرابع للدورة الرابعة ملجل�س اأمناء اجلائزة.
وا�ستعر����س املجل����س خ���ال اجتماعه خمتلف 
املو�سوع���ات املدرج���ة على ج���دول اأعماله واطلع 
عل���ى الرتتيبات املعدة م���ن جانب الأمان���ة العامة 
للجائ���زة ل�ست�سافة الجتم���اع الثاين للجنة حتكيم 
اجلائ���زة للدورة الرابعة يومي 5 و 6 اأكتوبر املقبل 
باملنام���ة ملتابع���ة ا�ستعرا����س مرت�سح���ي اجلائزة 

واإعداد الك�سف املخت�رص بالفائزين املحتملني.

ودار ح���وار حول اأهمي���ة ا�ستقطاب مرت�سحني 
جدد من جميع اأنحاء العامل لدورات اجلائزة القادمة، 
وكان عل���ى راأ����س موا�سي���ع البح���ث واملناق�س���ة 
مو�س���وع الظ���روف الإن�سانية ال�سعب���ة يف البلدان 

املنكوبة باحلروب والتهجري الق�رصي.
كم���ا ناق����س املجل����س با�ستفا�س���ة ترتيبات 
التع���اون اخلا�س���ة مب����رصوع اإنت���اج فيل���م وثائقي 
يتن���اول �سرية حي���اة �ساحب اجلائ���زة �سمو الأمري 
الراح���ل ال�سيخ عي�سى بن �سلم���ان اآل خليفة طيب 
اهلل ث���راه، بحي���ث يع���ر هذا الإنت���اج بروؤي���ة فنية 
جديدة ومبتكرة ع���ن روح الت�سامح التي حتلى بها 
�سم���و الأمري الراحل يف خدمة الإن�سانية طوال حياته 

احلافلة باملنجزات.
من جانب اآخر، وافق املجل�س على امل�ساركة يف 
“منتدى اجلوائز العربي���ة” الذي دعت اإليه الأمانة 
العامة جلائزة امللك في�سل العاملية يومي الثالث 
والرابع من هذا ال�سهر بالريا�س؛ ملناق�سة اأ�ساليب 
عم���ل اجلوائز العربية واآلياته���ا وترتيبات التقييم 
ومعاي���ري اللج���ان التحكيمي���ة ومواعي���د الرت�سيح 
والإع���ان، وكيفي���ة ا�ستف���ادة بع����س اجلوائز من 

بع�سها بهدف التعاون امل�سرتك.
وكان���ت الأمان���ة العامة جلائ���زة امللك في�سل 
العاملية قد وجهت الدعوة اإلى الأمني العام جلائزة 
عي�سى خلدمة الإن�سانية للم�ساركة يف هذا املنتدى.

املنامة - بنا: بناء على توجيهات رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة بتلم����س احتياج���ات وتطلع���ات املواطن���ني 
واملقيمني وتذليل ال�سعاب من اأجل توفري وتقدمي 
كل ما م���ن �ساأنه الإ�سهام يف احل�سول على اخلدمات 
بكل �سهولة وي�رص، تفقد وزير �سوؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�س���ني م���ريزا مرك���ز “كنرتي م���ول” خلدمات 
امل�سرتك���ني يرافق���ه الرئي����س التنفي���ذي للهيئ���ة 
ال�سيخ ن���واف بن اإبراهي���م اآل خليف���ة؛ لاطاع على 
�س���ري العمل يف املركز وكيفي���ة التعامل وال�ستجابة 
ملتطلبات املواطنني واملقيمني على حد �سواء فيما 
يتعل���ق بخدمات الكهرب���اء واملاء وج���ودة اخلدمات 

التي تقدمها الهيئة للم�سرتكني.
و�سمل���ت زي���ارة الوزير اأي�سا الط���اع عن قرب 
عل���ى التجهيزات التي متت بن���اء على املعايري التي 
مت الرتكي���ز عليه���ا يف الدلي���ل الإر�س���ادي لتقيي���م 
املراك���ز اخلدمية لتوف���ري كل ما من �ساأن���ه الرتقاء 
بتق���دمي خدمات متميزة تت�سم باجل���ودة وال�سا�سة، 
وعلى املن�س���ة الإلكرتونية اجلدي���دة والتي متثلت 
بتد�س���ني خدمة جديدة التي اأطلقته���ا الهيئة اأخريا 

لإدارة طوابري النتظار يف مراكز خدمات امل�سرتكني، 
متا�سًيا مع الهتمام احلكومي اإلى التحَوّل الإلكرتوين 
وال�ستف���ادة من اخلدم���ات التكنولوجي���ة يف �سبيل 

حت�سني اخلدمات.
كم���ا اأب���دى الوزي���ر ارتياحه من �س���ري العمل يف 
جمال مترير طلبات الطاقة ال�سم�سية والآليات التي 

مت���ت يف هذا املجال، واأثنى عل���ى جهود امل�سوؤولني 
والعامل���ني باملرك���ز، كم���ا اأ�سار م���ريزا اإل���ى اأهمية 
التوا�س���ل مع املواطنني ملعرف���ة ظروفهم اخلا�سة 
موؤك���ًدا اأن امل�سوؤولني كاف���ة يف الهيئة وعلى جميع 
امل�ستويات ل ياألون جهدا يف اإيجاد احللول التوافقية 

ملختلف املوا�سيع املتعلقة بالكهرباء واملاء.

املنام���ة - جرافيت���ي �س���كاي دايفين���غ: نظمت 
�رصك���ة ا�ستثمارات الزي���اين رحلة ترفيهي���ة لأطفال 
جمعية الكوث���ر للرعاية الجتماعي���ة )رعاية اليتيم( 
اإلى جرافيتي اندور �سكاي دايفينغ �سمت 45 طفا؛ 
لاحتفال مبنا�سبة العودة اإلى املدار�س وال�ستمتاع 
بتجرب���ة م�سوق���ة منحته���م فر�سة الط���ريان احلر يف 
النف���ق الهوائي الداخل���ي يف بيئة اآمن���ة وعلى اأيدي 

مدربي جرافيتي املحرتفني. 
ومت تنظي���م الفعالي���ة م���ن اأج���ل خل���ق جتارب 
جدي���دة لاأطفال كنوع من الأن�سط���ة التي من �ساأنها 
اأن حتف���ز ثق���ة الأطف���ال باأنف�سهم بطريق���ة ن�سطة 
وممتع���ة. وع���اوة عل���ى ذل���ك، متك���ن الأطف���ال من 
تطوير مهاراتهم الجتماعية عن طريق التوا�سل مع 

زمائهم وفريق جرافيتي. 
وقالت مدير الت�سوي���ق بجرافيتي اندور �سكاي 
دايفينغ م���رمي فتحي “دعم املجتم���ع ي�سكل واجب 
اأ�سا����س جلرافيت���ي ان���دور �س���كاي دايفين���غ ونحن 
التجرب���ة  ه���ذه  بتق���دمي  حمظوظ���ون ل�ستطاعتن���ا 
الفريدة من نوعها خ�سو�سا لأطفال جمعية الكوثر.” 
واأ�ساف���ت “نحن �سعداء لتب���ادل هذه اللحظات 
م���ع الأطفال ومنحهم الفر�س���ة لتجربة الطريان احلر 
امل�سوقة. كما نود اأن نقتن�س هذه الفر�سة لنعر عن 
م���دى تقديرنا لكل اجلهود الت���ي يبذلها فريق عمل 
�رصكة ا�ستثم���ارات الزياين وجمعي���ة الكوثر لتقدمي 
الرعاي���ات التي يحتاجه���ا الطفل يف حيات���ه اليومية 
كالرعاي���ة ال�سحي���ة والنف�سي���ة والرعاي���ة الرتبوية 
والتعليمية والرعاية الريا�سي���ة والرتفيهية، اآملني 
اأن جن���دد هذا التع���اون ونعمل عل���ى ترتيب رحات 

ترفيهية على مدار ال�سنة”.

طال���ب النائ���ب جم���ال بوح�س���ن خ���ال 
اجتماع���ه مع �سف���ري اململكة املتح���دة لدي 
مملك���ة البحرين �سامي���ون مارت���ن، ب�رصورة 
دعم باده ملل���ف مملكة البحري���ن لع�سوية 
جمل�س حق���وق الإن�س���ان. وب���ني بوح�سن اأن 
الدع���م الريط���اين ي�س���كل اأهمي���ة ق�سوى 
للملف احلقوقي البحرين���ي؛ نظرا ملا تتمتع 
ب���ه مملك���ة البحري���ن م���ن الت���زام باملبادئ 
ال�سامي���ة حلق���وق الإن�س���ان. واأ�س���ار النائب 
اإل���ى اأن الدع���م الريطاين للمل���ف واللتزام 
البحريني باملبادئ ال�سامية حلقوق الإن�سان 
ي�سكان ثقا وروؤية مو�سوعية داخل جمل�س 

حقوق الإن�سان.
ونقل النائب بوح�سن لل�سفري ا�ستنكار 

وا�ستي���اء ال�سعب البحريني مم���ا يجري اأمام 
�سف���ارة مملك���ة البحري���ن يف لن���دن من قبل 
جمموع���ة غوغائية معظ���م اأفرادها مطلوبني 
للقان���ون وطالب���ي ح���ق اللج���وء لريطاني���ا 
)حت���ت الدرا�سة(.  وب���ني اأن تلك املجموعة 
الغوغائي���ة ت�سايق املواطن���ني البحرينيني 
م���ن الطلبة واملر�سي وغريهم ممن تربطهم 
منافع بال�سفارة بحكم اإقامتهم يف بريطانيا.

م���ن جانبه، قال �سامي���ون مارتن �سفري 
اململك���ة املتحدة ل���دى مملك���ة البحرين اإن 
حكوم���ة ب���اده تتابع الو�س���ع اأم���ام �سفارة 
البحري���ن، واإنه���ا حت���اول حل ه���ذا الإ�سكال 
بالط���رق القانوني���ة وال�سلمية بعي���د عن اأي 

تعقيدات �سيا�سية.

املنامة - بن���ا: اأكد القائم باأعمال مدير 
اإدارة ال���روة ال�سمكي���ة ح�س���ني الهندي اأنه 
انطاًق���ا م���ن توجيه���ات احلكوم���ة لتطوير 
وكال���ة  تعم���ل  البح���ري،  ال�سي���د  مراف���ئ 
الزراعة وال���روة البحرية حالًي���ا على تنفيذ 
حزم���ة من الإج���راءات لتنظيم مرف���اأ املحرق 
لل�سيادين، بال�رصاكة م���ع جمعية ال�سيادين 
ومرت���ادي املرف���اأ، وفًقا جل���دول زمني. جاء 
ذلك خ���ال زيارة تفقدية ق���ام بها عدد من 
م�س���وؤويل اإدارة ال���روة ال�سمكي���ة اإلى مرفاأ 
املح���رق لل�سيادين، يرافقهم رئي�س جمعية 
ال�سيادي���ن وحيد الدو����رصي، وم�سوؤولني يف 
بلدي���ة املح���رق؛ للوق���وف عل���ى احتياجات 
املرف���اأ وتنظي���م العمل فيه. وق���ال الهندي 
اإن وكال���ة الزراع���ة وال���روة البحري���ة تدعو 

مت  الت���ي  املخالف���ات  لإزال���ة  ال�سيادي���ن 
ر�سدها يف املرف���اأ؛ ل�سمان �سري العمل فيه 
بال�س���ورة النظامية، وتذلي���ل اأي �سعوبات 
تواجه ال�سيادين. واأو�سح اأنه مت العمل على 
و�سع اآلية ل�سبط التجاوزات واملخالفات يف 
املرفاأ، بالتعاون مع جمعية ال�سيادين، عر 
اإ�سع���ار اأ�سح���اب املخالف���ات وحتديد فرتة 
زمنية لت�سحي���ح اأو�ساعهم، م�س���رًيا اإلى اأن 
الإدارة تدع���و ال�سيادي���ن للتع���اون يف اإزالة 
املن�س���اآت غ���ري القانونية ومع���دات ال�سيد 
والق���وارب واملقط���ورات املخالفة. واأ�ساف 
“�سيتم �سب���ط احلرا�سة الأمني���ة على بوابة 
املرف���اأ ملنع تكرار اأية جت���اوزات، بالتن�سيق 
مع ال�رصكة اخلا�سة املكلفة بحرا�سة املرافئ؛ 

من اأجل ان�سياب احلركة يف املرفاأ”.

• �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك مرتئ�سا اجتماع جمل�س اأمناء جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية	

• وزير �سوؤون الكهرباء واملاء والرئي�س التنفيذي للهيئة يتفقدان املركز	

• جرافيتي اندور �سكاي دايفينغ حتلق مع اأطفال جمعية الكوثر	

قبل قرع الطبول
بع����س النواب ال�سابقني اأثبتوا مواقف وطنية لأجل النا�س والوطن، فمواقفهم مغمو�سة 
يف قارورة عطر، وهم قلة، لكن بع�س ممن بداأوا يرق�سون على م�رصح النتخابات بذات الطبول 
التي قرعوه���ا �سد ملفات م�سريية كملف قانون التقاعد، ي�سع���ون للرق�س على ذات اإيقاع 
الطب���ول بحجة اأنهم ميتلكون مناديل يوزعونها على املواطنني يف بيت العزاء لكل ملف اأريد 
له اأن يقر. بع�س هوؤلء املرت�سحني، بعد انتهاء ال�سناديق التي وزعوها على من انتخبهم يف 
2014 مع “يا نا�سيب” ابت�ساماتهم البا�ستيكية، عادت �سهيتهم لتورطهم بحب الرت�سح يف 
2018. بع�س املرت�سحني اجُلدد مازالوا يتعاطون مع الرملان على اأنه �رصبة حظ اأو “لعبة يا 
نا�سي���ب” قد ت�سيب وق���د تخيب. بع�س من املرت�سحني، �سخ�سي���ا عرفناهم عن قرب مدى 
فاعليته���م يف دع���م النا�س، والرتافع ع���ن جروحهم، ومل يتورطوا بخطاب���ات تنزل منها دموع 

حجرية، هذا ال�سنف �سوف اأتكلم عنه لحقا واإن كان قليا. 
اْلَي���ْوَم خرج���ت اأ�سوات مم���ن كانوا َي���َرْون اأن امل�سارك���ة عبارة عن قف����س ذهبي مطلي 
بالذه���ب، واملق���رتب منه يدخله اإل���ى �سجن معنوي وتاريخ���ي ل ت�سعفه حت���ى ر�سمة خارطة 
عل���ى كل اجل�س���د كما هو م�سل�سل برزين بريك، اإل اأنهم اْلَيْوَم تغريت اآراوؤهم، وراحوا يوزعون 

�سهادات الت�سامح يف الدخول.
بالن�سب���ة يل اعتره���ا خط���وة يف الجت���اه ال�سحي���ح، واأمتن���ى اأن تكون انتخاب���ات 2018 
انتخاب���ات كل البحريني���ني يف امل�سارك���ة والتفاعل، وطري���ق اإلى قراءة الفاحت���ة على نظرية 
“املقاطع���ة”، لن�ستطيع اأن نوؤ�س�س لدميقراطية تزداد ق���وة يف دعم القيادة وال�سعب. كلما 
ازداد جمتمع ثقافة قلت فيه حدية عنف الألفاظ، والتطرف يف ال�سيا�سة. ميكننا اأن نرتافع عن 
ملفات ال�سعب، كل يف موقعه كما فعل مثقفو الغرب، الفنان لوركا الإ�سباين دافع عن هموم 
النا�س بلوحاته، تولي�ستوي الأديب الرو�سي بقلمه واأدبه، �سارتر الفرن�سي بفل�سفته، ال�ساعر 
رامب���و الفرن�سي ب�سعره، وهكذا. ل ت�سمح���وا لأي اأحد اختطاف امل�سهد ال�سيا�سي اأو الثقايف اأو 

الجتماعي لروؤية اأحادية.
نح���ن يف الألفية الثانية، والعامل قائم عل���ى الف�ساءات املتنوعة �رصيطة احرتام الد�ستور، 
حت���ى الوزراء يج���ب اأن ننتقده���م يف اأدائهم، ونق���وم با�ستجوابهما يف الرمل���ان وال�سحافة. 
وعل���ى الوزراء األ ي�سيق �سدرهم منا. وكل هذه الأمور لها وقتها يف النقا�س. نحن نريد نوابا 
و�سطي���ني، يلقون الرز وال�سكر على اإجنازات اأي وزارة، وميار�سون عمليات جراحية لأي وزارة 

اأو ملف يعاين نزيفا. 
ختام���ا يبقى م���ع عا�سوراء احل�س���ني نقدم ال�سكر ل���وزارة الداخلي���ة واإدارة املرور وبقية 
الإدارات، ووزارة ال�سح���ة، والبلدي���ات مل���ا يقومون به م���ن مواقف جليلة ملو�س���م عا�سوراء، 
وهو يعك����س الت�سامح والحرتام لاأديان. وهذا دليل اأن يف قيادة جالة امللك، وحكمة رئي�س 

الوزراء، وتطلع ويل العهد �ستبقى البحرين موطنا للتعاي�س، واحرتام الأديان.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح
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افتتاح مركز البحرين للمعلومات للأمري خليفة بن �سلمان يف تايلند

تفاعل الفت يف باري�س مع ما حتققه البحرينية من تقدم

الفارق بني ال�سنة امليلدية والهجرية 11.2 يوما

يوفر 500 خدمة اإلكرتونية من الكتب املتعلقة بالبحرين واملنطقة بجامعة الأمري �سوجنكال

خالل جل�سة حوارية عن كتاب “املراأة البحرينية يف عهد امللك حمد”

 اأقرب تزامن يف دخول ال�سنتني 1 يناير 2041... النا�رص:

املنام���ة - بن���ا: اأن���اب رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح لفتتاح “مركز البحرين 
للمعلوم���ات ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة” بجامعة الأمري �سوجنكال يف مملكة 
تايلند ال�سديقة، حيث عقدت مرا�سم حفل الفتتاح 
�سب���اح اأم�س مببنى اجلامعة مبحافظ���ة باتاين جنوب 
تايلن���د، بح�سور رئي�س اجلامع���ة نيوات كيوبرادوب 
وع���دد من كب���ار ال�سخ�سيات مبحافظت���ي �سوجنكال 
وبات���اين، وح�س���ور �سفري مملكة البحري���ن يف مملكة 

تايلند اأحمد الهاجري.
وبه����ذه املنا�سبة، اأعربت ال�سال����ح عن ت�رصفها 
بافتتاح مركز البحري����ن للمعلومات ل�ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة باجلامعة 
نياب����ة ع����ن �سموه، موؤك����دة اأن �ساح����ب ال�سمو يويل 
اهتمام����ا كبريا بدع����م �ستى اأنواع العل����وم واملعرفة 
يف داخ����ل البحري����ن وخارجه����ا، وذل����ك انطالق����ا من 
اإميان �سموه الالحم����دود بدور العلم يف بناء الإن�سان 
وتنوي����ره وجعل����ه قادرا عل����ى امل�ساهم����ة يف تطوير 
الأوط����ان ونه�سته����ا على اأ�س�س قوي����ة من املعرفة 

والطالع.
وخ���الل مرا�س���م الفتت���اح القت ال�سال���ح كلمة 
ع���رت فيها ع���ن �سعادتها وعظيم ال����رصف حل�سور 
منا�سبة هامة نيابة عن �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء، لت�سهد ه���ذا احلدث امله���م يف بلد �سديق 
تربطه عالقات متينة مع البحرين ت�سل اإلى قرابة ال� 
40 عاما، موؤكدة اأهمي���ة هذه اللحظات املهمة التي 
ت�سط���ر على �سفح���ات التاريخ لتك���ون �ساهدا على 

العالقات الطيبة مع مملكة تايلند ال�سديقة.
وق���د نقلت الوزيرة حتيات �سمو رئي�س الوزراء، 
م�سرية اإلى اأن البحري���ن كانت ومازالت وطنا معطاء 
وعون���ا و�سن���دا للجمي���ع، وب���اأن الأي���ادي البي�س���اء 
والكرمي���ة من لدن �سموه التي متت���د لبناء الإن�سان؛ 
من اأجل الرتقاء بالعن����رص الب�رصي، والذي يعد حمورا 
وهدف���ا لعملية التنمية لها الأث���ر الإيجابي يف نه�سة 
وتطور املجتمعات وتقدمها على امل�ستويات كافة.

واأبدت وزيرة ال�سحة اإعجابها مبا �ساهدته مبركز 
البحرين للمعلومات وما يتمي���ز به من مالمح ع�رصية 
ت�ساهي ما و�سلت اإليه املراكز العاملية وما ي�ستمل 

علي���ه من تقني���ات وت�سهي���الت وكت���ب ومطبوعات 
تلبي احتياجات جميع الطلبة والدار�سني، حيث يوفر 
املركز منطق���ة للقراءة بطاقة 220 مقعدا، وخدمات 
معرفية عن مملكة البحرين وال�رصق الأو�سط من خالل 
الكت���ب والوثائق املهم���ة املطبوع���ة والإلكرتونية، 
مراج���ع  قائم���ة  ت�س���م  معلوم���ات  قاع���دة  كذل���ك 
وكت���ب باللغتني العربي���ة والإجنليزية م���ن املكتبة 
الريطانية، كذلك خدمات بحثي���ة اإلكرتونية ب�سكل 
جماين للح�سول على نح���و 500 خدمة اإلكرتونية من 

الكتب املتعلقة بالبحرين ومنطقة ال�رصق الأو�سط.
ومن جانب���ه، عر اجلان���ب التايلن���دي عن �سكر 
جامع���ة الأم���ري �سوجنكال على ه���ذه الب���ادرة الطيبة 
م���ن �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء للترع 
لإن�س���اء املركز، وعلى التع���اون يف خمتلف املجالت 
وخ�سو�سا يف املجال ال�سح���ي، موؤكدين اأن البحرين 
ُتع���د دول���ة �سديق���ة لتايلن���د؛ الأمر ال���ذي يتطلب 
توطي���د العالق���ات والتع���اون ب���ني البلدي���ن يف كل 
القطاعات م�ستقبال، لتعود الفائدة على كال البلدين، 
وتعزيز التعاون على اأر�س الواقع وترجمة اتفاقيات 

احلكومة اإلى واقع عملي.
الفتت���اح �سارك���ت  ويف وق���ت �ساب���ق حلف���ل 
ال�سال���ح يف اجتماع ثنائي م�سرتك بني وزارة ال�سحة 
وكلي���ة الط���ب بجامعة الأم���ري �سوجن���كال وذلك يوم 
الثالث���اء املا�س���ي؛ به���دف تعزي���ز اأوج���ه وجمالت 
التع���اون امل�سرتك م���ع مملكة تايلن���د ال�سديقة يف 

املجال ال�سحي، حي���ث مت ا�ستعرا�س اأبرز املجالت 
التي ميكن ال�ستف���ادة منها لزيادة فر�س وجمالت 
التع���اون ال�سحي بني البلدي���ن وخ�سو�سا يف جمال 
تنظي���م الزي���ارات لالأطب���اء وال�ست�ساري���ني وتبادل 
اخلرات الطبية وذلك �سمن برنامج الطبيب الزائر، 
وال�ستف���ادة م���ن خرة تايلن���د يف القط���اع ال�سحي 
بالتخ�س�سات الطبية الدقيقة. كما قامت بزيارة اإلى 
امل�ست�سفى اجلامعي لالطالع على اخلدمات العالجية 

التي تقدمها امل�ست�سفى يف هذه املنطقة.
ويف خت���ام الزي���ارة، اأعرب���ت وزي���رة ال�سحة عن 
�سكره���ا للجانب التايلندي، واأك���دت عمق العالقات 
امل�سرتكة وال�سديقة التي جتمع بني مملكة البحرين 
ومملك���ة تايلند ال�سديقة، م�س���ريًة اإلى اأهمية زيادة 
ا�ستثم���ار جمالت التع���اون املثمر ب���ني البلدين يف 
املجال ال�سحي، وتطلع وزارة ال�سحة اإلى تعزيز هذا 
التع���اون امل�س���رتك يف املجالت ال�سحي���ة خ�سو�سا 
فيما يتعلق بالرامج الطبية ال�ست�سارية والتدريبية 
ذات املعاي���ري واملقايي����س العاملي���ة، م�سي���دًة يف 
الوقت ذاته مب�ستوى اخلرة الطبية والكوادر الطبية 

املوؤهلة يف تايلند.
يذكر باأن وفد مملك���ة البحرين املرافق لوزيرة 
ال�سحة �س���م كال من �سفري مملكة البحرين يف مملكة 
تايلند اأحم���د الهاجري، ونائب رئي����س اللجنة العليا 
للعالج باخلارج نبيل الع�رصي، ورئي�س �سوؤون الإعالم 

مرمي املنا�سري.

الرف���اع - املجل����س الأعل���ى للم���راأة: عقدت 
يف معه���د الع���امل العرب���ي بالعا�سم���ة الفرن�سي���ة 
باري����س جل�سة حواري���ة بعنوان “ق���راءة يف كتاب 
امل���راأة البحريني���ة يف عه���د املل���ك حم���د” حتدث 
فيه���ا الأمني الع���ام للمجل�س الأعل���ى للمراأة هالة 
الأن�ساري، و�سف���رية البحرين ل���دى بلجيكا بهية 
اجل�سي، وامل�ست�س���ار القان���وين باملجل�س الأعلى 
للمراأة حممد امل����رصي و�سط ح�سور عدد كبري من 
والإعالميني واملهتمني مبو�سوعات  امل�سوؤولني 

تقدم املراأة. 
وقدم خالل اجلل�سة �رصح موجز لأهم املحطات 
الت���ي �سهدتها م�س���رية عط���اء امل���راأة البحرينية 
يف عه���د جالل���ة املل���ك، م���ن خ���الل اإلق���اء ال�سوء 
عل���ى اجلوان���ب التاريخي���ة والثقافي���ة والتنموية 
الت���ي بداأتها امل���راأة مبكًرا، وتو�سي���ح اأبعاد تلك 
امل�ساركة عل���ى ح�سورها يف احلياة العامة، والذي 
ي�ستن���د عل���ى اأر�سي���ة تت�س���اوى فيه���ا املراك���ز 

احلقوقية والقانوني���ة بح�سب �سمانات د�ستورية 
اأعطت املراأة امل�رصوعية الكاملة ملمار�سة حقوقها 
يف اإطار موؤ�س�سي يحمي حرية ممار�ستها حلقوقها 
الإن�سانية كاملة، وعلى وجه التحديد ح�سولها على 

كام���ل حقوقه���ا ال�سيا�سية وم���ا �سهدته جتربتها 
يف هذا املج���ال - يف اإطار م�ساركته���ا يف ال�سلطة 
الت�رصيعي���ة - من تطور، وما تقوم به هذه ال�سلطة 
من م�ساع عدة ترتج���م ال�سمانات الد�ستورية اإلى 

واقع ت�رصيعي اأخذ يف العتبار اأي نق�س اأو متييز.
و�سه���دت اجلل�سة احلوارية اإ�س���ادات وا�سعة 
من احل�س���ور؛ نظًرا مل���ا حتقق للم���راأة البحرينية 
من اإجن���ازات ت�ستحق ت�سليط ال�س���وء عليها اأكرث 
يف و�سائ���ل الإع���الم املختلفة، وتفاع���ل لفت مع 
احلواري���ة  اجلل�س���ة  املطروح���ة يف  املو�سوع���ات 
خ�سو�سا فيما يتعل���ق با�ستقرار الأ�رصة البحرينية 
وما اأجنزته البحرين على �سعيد �سدور الت�رصيعات 

والقرارات الداعمة للمراأة البحرينية.
يذكر اأن كتاب املراأة البحرينية يف عهد امللك 
حم���د ال�سادر الع���ام 2008، هو اأح���د الإ�سدارات 
املهم���ة التي توثق لأحد الف�سول املهمة مل�سرية 
م�ساركة املراأة البحرينية يف البناء املدين للدولة.

قال رئي�����س اجلمعية الفلكية البحرينية، اأ�ستاذ 
الفيزياء التطبيقية بجامع����ة البحرين وهيب النا�رص 
اإن الهج����رة النبوي����ة ه����ي بداي����ة تاأ�سي�����س الدول����ة 
الإ�سالمي����ة، وبداأ التقومي الهجري )1 حمرم 1 ه�( يف 
يوم اجلمع����ة 19 يوليو 622، وب����ني اأن الفارق بني 
ال�سنة امليالدي����ة والهجرية 11.2 يوم����ا، و�سيوافق 
اأق����رب تزامن يف دخول ال�سنت����ني هو 1 يناير 2041 
)و�سيوافق 27 ذو احلجة 1462 ه�( و1 يناير 2074 

)�سيوافق 3 حمرم 1497 ه�(. 
واأو�س����ح النا�����رص اأن الهجرة النبوي����ة هي هجرة 
النب����ي حمم����د )�سل����ى اهلل علي����ه و�سل����م( واأ�سحابه 
)ر�س����ي اهلل عنه����م( م����ن مك����ة املكرم����ة اإلى يرثب 
“املدينة املنورة “، خ�سو�سا عندما وجد �سلى اهلل 
عليه و�سلم اأن نفرا من اخلزرج قد اأتوا مّكة املكّرمة، 
فعر�س عليهم الإ�سالم فاأ�سلموا، ثّم عادوا يف العام 

الت����ايل وق����د ازدادوا ع����ددا وطلب����وا مر�س����دا لهم؛ 
يعينهم على اأمر دينهم، فاأر�سل ر�سول اهلل  )�سّلى 
اهلل علي����ه و�سّل����م( معه����م م�سعب بن عم����ري داعيا 
ومعّلما لهم، فازداد عدد امل�سلمني من الأن�سار بعد 

ذل����ك، ثّم بايعوا ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه و�سّلم( 
عل����ى الّدع����وة والّن�����رصة م����ا ا�ستطاعوا، ف����كان ذلك 

حمّفزا لر�سول اهلل لالنتقال اإلى املدينة املنّورة. 
فقد بداأ خط �سري الهجرة ليلة اجلمعة 27 �سفر 
1ه�����  12 �سبتم����ر  622 م )اأو 13 �سبتم����ر 622( 
– اأي اإنه����ا ت�سابه الآجواء اجلوية التي تعي�سها مكة 
حالي����ا، حي����ث غادر النب����ي من مك����ة املكرمة ومكث 
ثالث����ة اأي����ام يف غار ث����ور بالقرب من مك����ة، ويف يوم 
الثن����ني 1 ربي����ع الأول 1ه����� )16 �سبتم����ر 622م( 
غ����ادر النبي جبل ثور واجته اإل����ى منطقة يرثب، ويف 
الإثنني 8 ربيع الأول 1ه� 23 �سبتمر 622 م و�سل 
�سل����ى اهلل عليه و�سلم اإلى قباء بالقرب من املدينة 
املن����ورة، ومكث فيها ب�سعة اأي����ام، ويف  اجلمعة 12 
ربيع الأول 1ه� املواف����ق 27 �سبتمر 622 م و�سل 

النبي اإلى املدينة املنورة.

• وزيرة ال�سحة لدى افتتاحها املركز يف تايلند	

اأمري الريا�س ي�ستعر�س العلقات مع �سفرينا لدى ال�سعودية

تطوير اخلدمات يف “ج�رس امللك فهد”

“ال�سحة” توؤكد اال�ستعداد الفتتاح عيادة احل�سني باملنامة

الريا����س - بن���ا: ا�ستقبل اأم���ري منطقة 
الريا����س �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري 
في�سل بن بندر بن عبد العزيز مبكتب �سموه 
بق�رص احلكم اأم�س �سفري مملكة البحرين لدى 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سيخ حمود بن 

عبداهلل اآل خليفة. وخ���الل اللقاء، ا�ستعر�س 
اجلانب���ان العالق���ات الأخوي���ة الرا�سخة التي 
جتمع ب���ني مملكة البحرين واململكة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيقة، كم���ا مت بحث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

عقد جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة جل�رص 
امللك فهد اجتماعه ال���� 87 برئا�سة حمافظ 
الهيئة العامة للجمارك رئي�س جمل�س الإدارة 
اأحم���د احلقباين وبح�س���ور رئي����س اجلمارك 
البحرينية نائب رئي�س املجل�س ال�سيخ اأحمد 
ب���ن حمد اآل خليفة وعدد من اأع�ساء املجل�س 
من اجلانب���ني ال�سع���ودي والبحريني ومدير 

عام املوؤ�س�سة العامة جل�رص امللك فهد حممد 
الداود. وناق�س املجل�س ا�سرتاتيجية التحول 
واأك���د عل���ى اأهمي���ة تطوير اخلدم���ات وزمن 
العب���ور واتخ���اذ ما يل���زم للت�رصي���ع يف عملية 
التحول با�ستخدام اأح���دث الو�سائل التقنية 
يف التح�سي���ل واأنظمة احلرك���ة بالتن�سيق مع 

الإدارات العاملة.

ا�ستع���دادا  ال�سح���ة:  وزارة  املنام���ة - 
لفتت���اح عي���ادة الإمام احل�س���ني يف املنامة 
للع���ام 1440ه����، اجتمع���ت �سريي���ن حجي 
نياب���ة عن رئي�س اللجن���ة التن�سيقية ملو�سم 
الذي���ن  اللجن���ة  اأع�س���اء  بجمي���ع  عا�س���وراء 
ميثل���ون خمتل���ف التخ�س�س���ات م���ن اأطباء 
وممر�س���ني وم�سعفني و�سيادل���ة ومراقبي 
اأغذية وغريهم م���ن التخ�س�سات. ويف بداية 
اللقاء، نوه���ت حجي باجلهود الت���ي تبذلها 
وزارة ال�سح���ة يف تق���دمي اأف�س���ل اخلدمات 
للم�ساركني يف اإحياء مو�سم عا�سوراء، موؤكدة 
دعم الوزارة لكل املتطلبات من خالل توفري 
عيادة عا�سوراء؛ لتحقيق ر�سالتها الإن�سانية 

النبيلة لتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية يف 
هذه املنا�سبة. واأكدت خالل الجتماع، �رصورة 
بذل ق�سارى اجلهد؛ من اأجل تقدمي خدمات 
�سحي���ة وعالجية ذات ج���ودة عالية للمعزين 
وتع���اون اجلميع والعمل كفريق واحد، لفتة 
اإل���ى اأن “ال�سح���ة” تق���وم بتجهي���ز عي���ادة 
الإمام احل�سني الطبي���ة، حيث ت�سم العيادة 
طاق���م طبي ومتري�س���ي و�سيدلية متكاملة 
بالأدوي���ة الأ�سا�سي���ة، وبرنام���ج لت�سني���ف 
احلالت الطارئة. واأ�سارت اإلى وجود تن�سيق 
مبا����رص بني العيادة وق�سم الطوارئ يف جممع 
ال�سلماني���ة الطبي ل�ستقب���ال احلالت التي 

تتطلب نقلها للم�ست�سفى.

سنلبي الواجب
الإعالن عن 24 نوفمر موعًدا لالقرتاع اإيذان ر�سمي بت�سخني امل�سهد انتخابيا.

واألحظ من خالل ج���ولت متفرقة باملناطق واملجال�س، تباين الآراء عن ت�سكيلة 
الرملان اجلديد، وهل �سيكون قويا اأو لينا اأو م�ساغبا اأو مطيعا.

والقا�سم امل�سرتك بني اجلميع، توخي الأف�سل للبحرين؛ لأنها �سماوؤنا وتربتنا.
واأعت���ب على بع����س العازمني على الرت�س���ح، اإفراطهم باملجام���الت والزيارات 
لغايات معروف���ة، متنا�سني اأن البحريني ناخب واٍع، وعاقب نوابا جّددوا تر�سيحهم؛ 

لأنهم اأخفقوا يف الوفاء بوعودهم اأو داهنوا الوزراء اأكرث من م�ساءلتهم.
اأما عن ال�سعار اللفظي اجلديد لالنتخابات )نلبي الواجب(، فاأجد نف�سي يف حرية 

بني تاأييده والتحفظ عليه.
اأوؤيد ال�سعار لقناعتي اأن الذهاب ل�سندوق القرتاع حق للمواطن وواجب عليه. 
ويقت�رص حتفظي لكون ال�سعار منا�سبا لنتخابات برملان 2002 اأو 2006، ولي�س 

لرملان 2018، الذي ر�ّسخ ا�ستدامة اخليار الدميقراطي منذ 16 عاما.
وكان م���ن الأوفق عل���ى الإدارة التنفيذية لالنتخابات اإط���الق م�ساورات، ت�سمل 

ال�سحافة، اأو تنظيم م�سابقة عامة، لختيار �سعار اأف�سل.

تيــار
“نحن نفكر فقط عندما تواجهنا م�سكلة”.

جون ديوي

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

• هالة الأن�ساري متحدثة اأثناء اجلل�سة	

ال�سال���ح: اأيادي �سمو رئي�س الوزراء البي�ساء متتد لالرتقاء بالعن�رص الب�رصي

• وهيب النا�رص	



ثقة بتهيئة احلكومة “عنا�رص جناح” انتخابات 24 نوفمرب
حر�ص ملكي على ا�ستدامة امل�سار الدميقراطي... زينل مبجل�سه الأ�سبوعي:

تزامن انعقاد جمل�ص مرت�س���ح الدائرة التا�سعة 
باملحافظ���ة ال�سمالي���ة، النائ���ب ال�ساب���ق، املحامي 
يو�س���ف زينل م���ع �س���دور الإرادة امللكي���ة بالدعوة 
لق���رتاع الربملان اجلديد بي���وم ال�سبت املوافق 24 

نوفمرب املقبل.
ب�س���اأن  متنوع���ة  نقا�س���ات  املجل����ص  و�سه���د 
ال�ستع���دادات لال�ستحقاق املقب���ل، اإذ اأكد املحامي 
يو�س���ف زينل اأهمية قراءة الدع���وة امللكية لالقرتاع 
باعتبارها نابعة من حر�ص �ساٍم على ا�ستدامة امل�سار 
الدميقراط���ي والذه���اب ل�سن���دوق الق���رتاع كل 4 
�سن���وات لختيار النائب الذي ميثل اإرادة الأمة حتت 

قبة الربملان.
وق���ال زينل حل�س���ور املجل�ص م���ن املرت�سحني 
امللكي���ة  الدع���وة  اإن  واملواطن���ني  املرتقب���ني 
لالنتخابات مل تاأِت �سماء بالكتفاء ب�سدور اأمر ملكي 

يح���دد املواعي���د الد�ستورية لالق���رتاع واإمنا اقرتن 
النط���ق ال�سامي مب�سام���ني تعك�ص اأهمي���ة ا�ستمرار 
الدميقراطي���ة البحريني���ة باعتبارها اخلي���ار الوطني 
الناب���ع عن تالق���ي اإرادة احلاكم م���ع املحكوم والتي 

اأر�سى قواعدها الد�ستور وميثاق العمل الوطني.
واأك���د اأن الربمل���ان ميث���ل اأحد ركائ���ز امل�رشوع 
الإ�سالحي الكب���ر وال�سامل الذي قاده جاللة امللك، 
ويعترب جمل����ص النواب اليوم وبع���د م�سي 16 عاما 

على اعتماد اخلي���ار الدميقراطي موؤ�س�سة د�ستورية 
ت�سه���د حت���ت قبته���ا النقا�س���ات املختلف���ة الت���ي 
تر�س���م حا����رش وم�ستقب���ل البحرينيني، مم���ا يتعني 
عل���ى املواطن���ني اختي���ار من يرون���ه جدي���را بحمل 

اأمان���ة امل�سوؤولية وواجب متثي���ل �سوتها بكل حرية 
واقتناع.

وع���ربرّ زينل ع���ن ثقته الكبرة باإنف���اذ احلكومة 
للتوجيه���ات امللكي���ة م���ن اأج���ل تهيئ���ة كل عنا�رش 
النجاح، ومتوقعا اأن تت�سافر جهود اجلهات املعنية 

لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة و�سفافة.

عن الدائرة
ويرت�سح زينل ع���ن الدائرة التا�سعة باملحافظة 
ال�سمالي���ة الت���ي ميثلها حالي���ا النائ���ب عبداحلميد 

النجار.
وتبلغ الكتلة الناخبة قرابة 12315 ناخبا ح�سب 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة جممع���ات مدينة حم���د 1205، 

1207، 1209 و1210.
وكان ترقي���م الدائرة ال�سابع���ة بال�سمالية قبل 

القرتاع الأخر.

• املحمدان الكويتي والزياين	 • زينل متو�سطا بع�ص ح�سور جمل�سه	

يجب اأن يطلع الناخب على برنامج املرت�صح ويتابع تنفيذهمرت�صح “قاليل” فرج: ل�رصعة بناء مركز �صحي
ه�سام ربيعة مبجل�سه مبدينة حمد:

ا�ست�س���اف جمل����ص مرت�س���ح الدائ���رة العا����رشة 
باملحافظ���ة ال�سمالي���ة )مدين���ة حمد( ه�س���ام ربيعة 
واملدي���ر الع���ام ل�رشك���ة خزاع���ي ا�سو�سيت����ص اأحمد 
اخلزاع���ي. واأك���د ربيع���ة ����رشورة تلبي���ة املواطنني 
الدع���وة امللكي���ة للم�سارك���ة بالنتخاب���ات العام���ة 
باعتب���ار الربملان ف�س���اء دميقراطيا لإي�سال �سوت 
املواطن���ني والتوا�سل مع ال�سلطة التنفيذية لتلبية 

مطالب واحتياجات البحرينيني.
واأك���د اأن البحريني يجب اأن يطلع على الربنامج 
النتخاب���ي للمرت�سح، ويتاب���ع تنفيذه فيما لو و�سل 
لقب���ة الربمل���ان؛ اإذ ل ينته���ي دور الناخ���ب بالإدلء 
ب�سوته ب�سندوق القرتاع فق���ط. وقال اخلزاعي اإنه 
يتعني على املرت�سح اأن تكون لديه خلفية �سيا�سية 
كافية وملما بالواقع البحريني لإعطاء حلول ت�رشيعية 
حت���ت قب���ة الربمل���ان، م�س���را اإل���ى اإن املناظ���رات 
النتخابي���ة اأم���ر اإيجاب���ي وت�سه���م يف زي���ادة الوعي 

املجتمعي ب�ساأن الربامج النتخابية للمرت�سحني.

عن الدائرة
وميث���ل الدائرة العا����رشة باملحافظ���ة ال�سمالية 

حاليا النائب حممد العمادي.
وتبغ الكتلة الت�سويتية بالدائرة قرابة 10552 

ناخبا ح�سب اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومت���ث الدائ���رة املجمعات الآتي���ة مبدينة حمد: 

ترقي���م  وكان  و1218(.   1214  ،1212  ،1208(
الدائرة الثامنة بال�سمالية قبل القرتاع الأخر.

طالب مرت�سح الدائرة اخلام�سة مبحافظة 
املح���رق )قاليل وج���زر اأمواج ودي���ار املحرق 
ودملوني���ا( نواف اأحمد ف���رج ب�رشعة بناء مركز 
�سحي لق���اليل، اإذ ل يعقل ع���دم توافر مركز 
�سح���ي بها، وهي واحدة م���ن اأكرب الدوائر يف 
حمافظ���ة املح���رق. وق���ال اإن���ه �سيعمل حتت 
قبة الربمل���ان لتوفر عدد اأكرب من الوحدات 
الإ�سكانية لأهايل الدائ���رة، واإيجاد الوظائف 
للعاطلني عن العمل، والتوا�سل مع احلكومة؛ 
من اأج���ل حل م�سكل���ة ال�سيادي���ن يف منطقة 
قاليل، وبناء ناد ريا�سي ملنطقة قاليل اأ�سوة 
ببقي���ة املناط���ق، وتق���دمي القوان���ني التي 
ت�سب يف م�سلحة املواط���ن وحماربة الف�ساد 
وغرها م���ن الأمور التي يحتاجه���ا املواطن، 
و�س�أكون يف اخلط���وط الأم�مية و�س�أقف بقوة 
م���ع اأي قانون يك���ون يف �سال���ح النا�ص، ويف 
الوقت نف�س���ه �ساأت�سدى لأي قانون ينتق�ص 
من احلق���وق الأ�سا�سي���ة للمواطنني اأو مي�ص 
حياتهم املعي�سية. وطالب فرج وزير �سوؤون 
الكهرب���اء واملاء مراع���اة املواطنني من ذوي 
الدخل املحدود، وع���دم اإرغامهم على توقيع 
عقود جديدة ل ي�ستطيعون الوفاء بها، حيث 
يتم ا�ستدعاء مواطنني لتوقيع عقود جديدة 

لدف���ع متاأخ���رات الكهرباء بعد اإلغ���اء العقود 
القدمية التي كان يدفعها املواطن.

عن الدائرة
مبحافظ���ة  اخلام�س���ة  الدائ���رة  وميث���ل 
املح���رق حالي���ا النائب حممد اجل���ودر. ويبلغ 
وف���ق  ناخب���ا   7199 قراب���ة  الدائ���رة  ق���وام 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات 
الآتي���ة: قاليل )251، 252، 253، 254، 255 
و256(، وج���زر اأم���واج )257، 258(، ودي���ار 
املح���رق )263، 264، 265 و266(، وجزيرة 
دملونيا )269(. وكان ترقيم الدائرة الرابعة 

مبحافظة املحرق قبل اقرتاع 2014.

• ربيعة واخلزاعي	

• جانب من احل�سور مبجل�ص ه�سام ربيعة	

را�صد الغائب
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انتخابات

عر�ض جداول الناخبني بعد اأ�صبوعني واعتماد اأ�صماء املرت�صحني 7 نوفمرب
“$” تن�رش مواعيد امل�سار الزمني املتوقع لالنتخابات:

اإىلمنعدد الأيامفرتة املر�شحني

الأحد 21 اأكتوبرالأربعاء 17 اأكتوبر5تلقي طلبات الرت�سح

الأربعاء 24 اأكتوبرالثنني 22 اأكتوبر3عر�ص قوائم املر�سحني وتلقي طلبات الت�سحيح والعرتا�ص

ال�سبت 27 اأكتوبراخلمي�ص 25 اأكتوبر3الف�سل يف طلبات الت�سحيح والعرتا�ص

الثالثاء 30 اأكتوبرالأحد 28 اأكتوبر3الطعن يف قرارات جلنة ال�رشاف اأمام املحكمة

الثالثاء 6 نوفمربالأربعاء 31 اأكتوبر7ف�سل املحكمة يف الطعون

الأربعاء 7 نوفمرب1اعالن جداول املر�سحني النهائية

اجلمعة 16 نوفمربالأربعاء 7 نوفمرب 10قبول طلبات وكالء املر�سحني

الثالثاء 13 نوفمرب-تقدمي التنازل عن الرت�سيح

-ال�سبت 24 نوفمرب1النتخابات

-ال�سبت 1 دي�سمرب1جولة العادة

اإىلمنعدد الأيامفرتة الناخبني

الأربعاء 3 اأكتوبراخلمي�ص 27 �سبتمرب7عر�ص قوائم الناخبني وتلقي طلبات تغير العنوان والت�سحيح

ال�سبت 6 اأكتوبراخلمي�ص 4 اأكتوبر3الف�سل يف طلبات الت�سحيح والعرتا�ص

الثالثاء 9 اأكتوبرالأحد 7 اأكتوبر3الطعن يف قرارات جلنة ال�رشاف اأمام املحكمة

الثالثاء 16 اأكتوبرالأربعاء 10 اأكتوبر7ف�سل املحكمة يف الطعون

-الأربعاء 17 اأكتوبر1اعالن جدول الناخبني النهائية

حمرر ال�صوؤون املحلية

نقا�سات متنوعة ب�ساأن ال�ستعدادات لال�ستحقاق املقبل
الربملان موؤ�س�سة د�ستورية تر�سم حا�رش البحرينيني وم�ستقبلهم

الربمل���ان اإح���دى ركائ���ز امل����رشوع الإ�سالح���ي الكبر
الأم����ر ال�سامي يعك�ص اأهمية ا�ستم����رار الدميقراطية البحرينية 

• نواف اأحمد فرج	

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية
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عضو بلدي أم “مراسل”؟
يف حديث لرئي�س جمل�س البل���دي ال�ضمايل حمد بو حمود، مبجل�س حممد ال�ضاعن 
م�ضاء اأم����س الأول، و�ضف بو حممود اأع�ضاء املجال�س البلدية ب�� “املرا�ضلني”، حممال 

الأجهزة التنفيذية املخت�ضة امل�ضوؤولية، وب�ضكل كامل.
وق���ال بو حم���ود بتذمر جلم���ع احل�ضور”هنالك �ضعوبة كب���رة يف تعاملهم معنا، 
وبفهم طبيعة عملنا، وهم يعتربوننا كال�ضيف امل�ضلط على الرقاب، ملجرد حماولتنا 

لتقليل اخل�ضائر، والإخفاقات، وهو ما ل يحدث”.
 واأ�ضاف” اأ�ضبحنا كالناقلني ل�ضكاوى املواطنني، ل اأكرث، ول اأقل”.

وكنت قد وجهت له �ضوؤال، عن اأ�ضباب �ضمت اأع�ضاء املجال�س البلدية عن ما كل 
يج���ري، وكرث منهم ل يطل علين���ا بحكم العادة، اإل باأخبار حتركات���ه بالدائرة، وزيارة 

امل�ضوؤولني، ومل يجبني بو حمود بالرد ال�ضايف، اأو املقنع لذلك.
هذا الواقع املوؤ�ضف، يدفعنا لأن نحمل اأع�ضاء املجال�س البلدية، امل�ضوؤولية جنبا 
اإلى جنب، مع اأي م�ضوؤول، اأو جهاز تنفيذي، ل يقدم لهم يد العون اأو امل�ضاعدة، لأداء 

مهام عملهم، وهم املنتخبون من قبل اأبناء البلد، املوؤمل بهم بتغير بلدي اأف�ضل.
تبداأ ه���ذه امل�ضوؤولية، بك�ضفهم لل���راأي العام، لأي ممار�ض���ات تعنتية تقوم بها 
الأجهزة التنفيذية، اأول باأول، �ض���واء بالت�رصيح امل�ضتمر والكامل لل�ضحافة املحلية، 
وو�ضائ���ل الإعالم الأخرى، اأو م���ن خالل التقارير الر�ضمية املوثق���ة �ضد كل من يقف 

كعرثة، اأو حائط �ضد، بطريق م�ضالح املواطنني.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“ملحقية وا�شنطن” تدعو الطلبة لتوخي احليطة

بناتنا دون معلمة طوال اليوم الدرا�شي والإهمال يعر�ض اإحداهن للر�ض

النعيمي يتفقد مراكز طلبات حتويل الطلبة

لطلبة ال�ضف الثالث مبدر�ضة الدير... اأولياء اأمور ل� “$”:

�ض���كا اأولياء اأم���ور ال�ضف الثال���ث البتدائي 
فرق���ة 3 مبدر�ض���ة الدي���ر البتدائي���ة الإعدادي���ة 
للبن���ات م���ن انق�ض���اء الأ�ضب���وع الأول م���ع العام 
ف�ض���ل  نظ���ام  معلم���ة  توف���ر  دون  الدرا�ض���ي 
للطالب���ات وبقائه���ن دون درو����س ط���وال اليوم 

الدرا�ضي.
وذك���ر اأولي���اء الأم���ور ل�ضحيفة “الب���الد” اأن 
معلمة نظ���ام الف�ضل التي رافق���ت الطالبات يف 
ال�ضنتني املا�ضيتني مت تكليفها مبهام ممر�ضة 
املدر�ض���ة، اإ�ضاف���ة اإلى تكليفها مبه���ام اإ�رصافية 

اأخرى بناء على طلبها.
وقال اأولياء الأمور اإن مديرة املدر�ضة قررت 
اأن تتول���ى مه���ام ال�ض���ف معلمات غ���ر موؤهالت 
لتعلي���م املرحل���ة الأول���ى ونظام الف�ض���ل، حيث 
وع���دت بتوف���ر معلمة لغ���ة عربية م���ن املرحلة 

الإعدادية، واأخرى ملادتي العلوم والريا�ضيات. 
كم���ا اأبلغ���ت املدي���رة اأولي���اء الأم���ور اأنه���ا 
توا�ضل���ت م���ع وزارة الرتبي���ة والتعلي���م واأكدت 
ا�ضتحالة توفر معلمة نظام ف�ضل بديلة وطلبت 
م���ن اأولياء الأمور التقدم بال�ض���كاوى الى الوزارة 

مبا�رصة.
كم���ا ه���ددت املدي���رة اأولياء الأم���ور بف�ضل 
الطالبات يف ح���ال التغيب، يف الوقت الذي تبقى 
الطالب���ات دون تعلي���م ط���وال الي���وم الدرا�ضي 

ودون مالحظة اأو اهتمام.
واأو�ض���ح اأولي���اء الأم���ور اأن اإهم���ال فل���ذات 
اأكباده���م نتج عنه اإ�ضابة اإح���دى الطالبات بر�س 
يف يدها نتيجة �ضقوطه���ا يف ال�ضف وتاأخر معلمة 
االحتي���اط بنقلها ملمر�سة املدر�س���ة على الرغم 

من بكائها امل�ضتمر.
وق���رر اأولي���اء الأمور تغيي���ب الطالبات اأم�س 
الأربع���اء اعرتا�ض���ا عل���ى الإهم���ال الت���ي لقت���ه 
الطالب���ات خالل الأ�ضب���وع الأول وجتنب���ا لنقلهن 
ب���ني ال�ضفوف وال�ضال���ة الريا�ضية خ�ضو�ضا مع 
النقطاع���ات املتكررة للكهرب���اء يف مبنى احللقة 
الأولى، وطالبوا وزارة الرتبية والتعليم بالتدخل 
لتوفر معلمة نظام ف�ضل لبناتهن كبقية �ضفوف 
احللق���ة الأولى، موؤكدين اأن بناتهن م�ضتاءات من 

الذه���اب للمدر�ضة ويف نف�ضي���ة �ضيئة، مو�ضحني 
اأن ه���ذه ال�ضن���ة الدرا�ضي���ة �ضتك���ون مف�ضلي���ة 
وموؤث���رة ا�ضتع���دادا لنتقاله���م للحلق���ة الثانية، 

وحتتاج معلمة موؤهلة لتعليم الطالبات.
البتدائي���ة  الدي���ر  اأن مدر�ض���ة  اإل���ى  ي�ض���ار 
الإعدادي���ة للبنات افتتح���ت العام 1972، وت�ضم 
ال�ضف���وف م���ن الأول البتدائ���ي حت���ى الثال���ث 
الإع���دادي وت�ضتوعب قرابة 1090 طالبة، وت�ضم 

15 اإدارية، و7 فنيات، و87 معلمة.
وح�ضل���ت املدر�ض���ة وفق اآخ���ر تقارير هيئة 

جودة التعليم والتدريب على تقدير”مر�س”.

مدينة عي�ضى - وزارة الرتبية والتعليم: 
دع���ت امللحقي���ة الثقافي���ة ب�ضف���ارة مملكة 
البحرين يف الوليات املتحدة الأمركية كافة 
الطلبة املبتعثني والدار�ضني على ح�ضابهم 
اخلا����س يف كل من ولي���ات �ضاوث كارولينا 
ونورث كارولينا وجورجي���ا وبع�س املناطق 
يف كل م���ن فرجيني���ا وفلوري���دا ومريالن���د 
اإلى توخي احليطة واحل���ذر، واتباع تعليمات 
ال�ضالم���ة ال�ض���ادرة م���ن ال�ضلط���ات املحلية 

بتل���ك الوليات؛ جتنب���ا لالإع�ض���ار فلورن�س 
الذي يقرتب من تلك املناطق. 

واأهابت امللحقية الثقافية بالطلبة اإلى 
الت�ض���ال بامللحقية يف حال الطوارئ، وذلك 
cultural@ba - )ربرب الربيد الإلكرتوين 
التوا�ضل  مواقع  اأو   ،)rainembassy.org
الجتماعي اخلا�ضة بامللحقية، اأو على هاتف 
+1202-( اأو   )+1202-664-) (

.)ext 9 342-1111

• ال�ضف 3/3 كما بدا اأم�س الأربعاء	

ليلى مال اهلل

مدين���ة عي�ضى - وزارة الرتبية والتعليم: زار 
وزير الرتبية والتعلي���م ماجد النعيمي اأحد مراكز 
ت�ضجي���ل طلب���ات حتوي���ل الطلبة م���ن مدار�ضهم 
احلالي���ة اإلى مدار����س اأخرى؛ ب�ضب���ب تغر اأماكن 
�ضكنه���م وغر ذلك م���ن الأ�ضباب، حي���ث التقى 
الوزي���ر خ���الل زيارت���ه الطلب���ة واأولي���اء اأمورهم، 
واطماأن على ال�ضر الطبيعي لإجراءات تلقي مثل 
هذه الطلبات، موجها �ضك���ره اإلى منت�ضبي قطاع 
التعليم؛ جلهودهم يف تقدمي اخلدمات التعليمية 
لالأبن���اء الطلب���ة، بال�ضكل ال���ذي ي�ضهم يف �ضمان 

�ضر العملية التعليمية بال�ضورة املطلوبة.
يذك���ر اأن ال���وزارة خ�ض�ضت اأك���رث من موقع 
لإمتام اإجراءات طلبات حتويل الطلبة اإلى مدار�س 
اأخرى، �ضواًء من خالل املدار�س اأو املركز الرئي�س 

•املخ�ض�س لهذا الغر�س. وزير الرتبية والتعليم يتفقد اإجراءات حتويل الطلبة اإلى مدار�س اأخرى	

انقطاع الكهرباء يف 
مبنى احللقة الأولى 

معلمة “الإعدادية” 
تتولى تعليم الثالث 

البتدائي 

مديرة املدر�ضة 
تهدد بف�ضل 

املتغيبات

محاكم

البحرين �شيف �رصف “احلرف اليدوية” يف م�رص

من�شقة مواعيد متهمة باختال�ض 111 األف دينار من “جدحف�ض للولدة”
يف 3 �ضنوات فقط

اإح���دى  بق�ضي���ة  النظ���ر  يف  املحكم���ة  �رصع���ت 
املوظف���ات يف وزارة ال�ضحة وحتدي���دا يف م�ضت�ضفى 
جدحف�س للولدة وتعمل ب�ضفته���ا من�ضقة مواعيد، 
واملتهمة بال�ضتيالء خالل 3 �ضنوات على مبلغ يفوق 
111 األف دينار من احل�ضابات اخلا�ضة بامل�ضت�ضفى، 
م���ن خالل تزوي���ر ك�ضوف���ات اخلزان���ة املالي���ة التي 
بحوزته���ا وم���ن املفرت����س اإر�ضاله���ا اإل���ى ال���وزارة 
للتدقي���ق عليه���ا، وكان اختف���اء 900 دين���ار فقط 
كفيل���ة بك�ضف ه���ذه الختال�ضات، و�ضم���ت علبتني 
كبرت���ني من الكارت���ون اأوراق الق�ضي���ة وتقاريرها 

وحتقيقاتها. 
واأجلت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى حماكمة 
املوظف���ة امل�ضار اإليها حتى جل�ضة 3 اأكتوبر املقبل؛ 
وذلك للت�رصيح ب�ضورة م���ن اأوراق الدعوى الكثرة، 
يف ح���ني كان ق���د مت يف وق���ت �ضاب���ق اإخ���الء �ضبيل 

املتهمة ب�ضمان حمل اإقامتها.
وتتح�ضل تفا�ضيل الك�ض���ف عن الق�ضية يف اأن 
مدقق���ة احل�ضاب���ات يف وزارة ال�ضح���ة لحظت نق�ضا 
�ضدي���دا يف اإي���رادات م�ضت�ضفى جدحف����س للولدة، 
ال���ذي ل ميلك نظام���ا اإلكرتوني���ا واأجه���زة كمبيوتر 
لت�ضجي���ل املدخ���ول امل���ايل م���ن عملي���ات ال���ولدة 
والإقام���ة يف امل�ضت�ضفى يف الف���رتة من العام 2011 

وحتى العام 2014. 
فاأث���ار ذل���ك النق�س �ضك���وك املدقق���ة مما اإذا 
كانت هناك حالت �ضياع لالأموال اأو عمليات اختال�س 

من جانب املوظفني.

وبالفع���ل ق���ررت املذك���ورة الب���دء يف اإجراءات 
عملي���ة اجلرد واملراجعة اإلى كافة الفواتر ال�ضادرة 
عن امل�ضت�ضف���ى، وامل�ضجلة يدوي���ا يف ذلك الوقت، 
ولحظت وجود فروقات كب���رة فيما بني الإيرادات 
الفعلي���ة وامل�ضجلة دفرتي���ا، واأن الفرق ي�ضل لأكرث 

من 100 األف دينار. 
فت���م اإجراء حتقي���ق داخل���ي بال���وزارة؛ ملعرفة 
املت�ضب���ب بتل���ك الختال�ضات، اإذ تب���ني اأن املتهمة 
وهي موظف���ة بامل�ضت�ضفى وامل�ضوؤول���ة عن ت�ضجيل 
تلك املبال���غ وت�ضليمه���ا اإلى مندوب ال���وزارة الذي 
يح����رص للم�ضت�ضف���ى لتح�ضي���ل اإيرادات���ه وت�ضليمها 
لل���وزارة، مل تكن ت�ضج���ل املبالغ الكب���رة واخلا�ضة 
بتكلف���ة عملي���ات ال���ولدة، كم���ا ل تق���وم بتدوي���ن 

الت�ضل�ضل اخلا�س بالفواتر.
ومت تاأكيد تلك ال�ضبهات حولها عندما تعر�ضت 
املتهمة لوعكة �ضحي���ة وتغيبت عن احل�ضور ب�ضبب 
املر����س، اإذ اإنه وعند ا�ضتالم من���دوب الوزارة اأموال 
خزان���ة امل�ضت�ضف���ى تبني وجود نق����س مبلغ يقدر ب� 
900 دينار، والذي ل وجود له يف اخلزانة رغم ثبوته 
دفرتيا، فما كان من اإحدى امل�ضوؤولت اإل اأن ات�ضلت 
باملتهمة ل�ضوؤالها عن املبلغ ال�ضائع، والتي اأجابتها 
بثقة اأن املبلغ بحوزتها يف املنزل، مع تاأكيدها باأنها 

�ضتجلبه معها يف اليوم التايل.
وثبت م���ن خالل التقارير الت���ي اأودعت يف ملف 
الدعوى اأن اإجمايل املبالغ املختل�ضة من امل�ضت�ضفى 
خ���الل الفرتة م���ن العام 2011 وحت���ى العام 2014، 

111 األف و708 دنانر و500 فل�س.
وبجل���ب املتهم���ة للتحقي���ق معه���ا اأنك���رت ما 
ن�ض���ب اإليه���ا، وادع���ت يف اأقوالها اأنه���ا كانت تقوم 
باأعمال موظفات اآخري���ات معها بامل�ضت�ضفى ب�ضبب 
ان�ضغاله���م يف اأعمال اأخرى، موؤك���دة اأن واقعة اأخذها 
مبل���غ 900 دينار �ضحيحة، واأنها مبجرد الت�ضال بها 
من جان���ب م�ضوؤولتها اأعادتها اإلى خزانة امل�ضت�ضفى 

يف اليوم التايل.
وق���د اأحالت النياب���ة العامة املوظف���ة املتهمة 
للمحاكمة على اعتبار اأنها يف غ�ضون الفرتة من العام 
2011 وحتى العام 2014، ارتكبت الآتي: اأول: حال 
كونه���ا موظفا عام���ا مب�ضت�ضفى جدحف����س للولدة، 
اختل�ض���ت مبلغ 111 األف���ا و708 دنانر و500 فل�س 
واململوكة لوزارة ال�ضح���ة والتي وجدت يف حيازتها 

ب�ضبب وظيفتها.
ثاني���ا: ارتكبت تزويرا يف حمررات ر�ضمية، وهي 
ا�ضتم���ارة �ض���ادرة م���ن وزارة املالية لر�ض���د مبالغ 
واأر�ض���دة القب����س للمتح�ضالت “ك�ض���وف اخلزينة” 
الت���ي تر�ضل اإلى وزارة ال�ضح���ة من امل�ضت�ضفى، باأن 
حرف���ت احلقيق���ة يف بيانات تل���ك ال�ضتمارات خالفا 
حلقيق���ة البيان���ات ال�ضحيح���ة واملثبت���ة بال�ضجالت 

اليومية للم�ضت�ضفى.
ثالث���ا: ا�ضتعملت املحرر املزور مو�ضوع التهمة 
ال�ضابق���ة ب���اأن قدمت���ه ملوظ���ف احل�ضابات ب���وزارة 
ال�ضحة واعتد بالبيانات املدونة به واأقرت ب�ضحتها 

مع علمها بتزويرها.

تنمي���ة  جه���از  ق���رر  بن���ا:   - املنام���ة 
وال�ضغرة ومتناهية  املتو�ضطة  امل�رصوعات 
ال�ضغر يف م����رص ا�ضت�ضاف���ة البحرين �ضيف 
����رصف يف املعر����س الأول للح���رف اليدوي���ة 

والرتاثية )تراثنا(، الذي يفتتح اليوم.
التنفي���ذي للجه���از  الرئي����س  واأك���دت 
نيف���ني جام���ع اأن امل�ضارك���ة تاأت���ي جت�ضيدا 
للعالق���ات الوثيق���ة الت���ي ترب���ط البلدي���ن 
ال�ضقيقني وانعكا�ضا لهتمام م�رص والبحرين 
مب�ضاندة مبادرات ري���ادة الأعمال والهتمام 
ت�ضويقي���ة  مناف���ذ  وفت���ح  ال���رتاث  باإحي���اء 
متعددة لأ�ضحاب تل���ك امل�رصوعات اليدوية 
والرتاثي���ة. واأ�ض���ارت اإيل اأن جه���از تنمي���ة 

�ض���ارك يف ع���دد من املعار����س املتخ�ض�ضة 
يف ال�ضناع���ات الرتاثي���ة والت���ي اأقيم���ت يف 
البحري���ن، اإذ مت عر�س منتجات الع�رصات من 
اأ�ضحاب امل�رصوعات الرتاثية امل�رصية والتي 
لقت جناحا كب���را ومت التعاقد على العديد 
م���ن �ضفق���ات الت�ضدي���ر مم���ا فت���ح منافذ 
ت�ضويقية ممتازة ملنتجات م�رصوعات ال�ضباب 

امل�رصي بالبحرين.
واأك���دت اأن هن���اك تعاون���ا وثيق���ا بني 
البلدي���ن لعمل معار�س م�ضرتكة بهدف دعم 
امل�رصوع���ات الرتاثي���ة يف القاه���رة واملنامة 
وامل�ضاهم���ة يف عر����س ت�ضوي���ق املنتج���ات 

وعر�س منتجات امل�رصوعات الرتاثية.

18 �شبتمرب مرافعات 21 متهما بجماعة اإرهابية
اأرجاأت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
النظ���ر يف واقع���ة تاأ�ضي����س جماع���ة اإرهابي���ة 
بحوزتهم م���واد متفجرة واأ�ضلحة نارية، ت�ضم 
21 متهما، منهم 15 متهما مت القب�س عليه 
يف حني ل ي���زال البقية هارب���ني، حتى جل�ضة 
يوم 18 �ضبتمرب اجلاري؛ لتقدمي املرافعات 
م���ع الت�رصي���ح ب�ض���ورة م���ن اأق���وال �ضه���ود 
الإثب���ات، والأم���ر با�ضتمرار حب����س املتهمني 

حلني اجلل�ضة املقبلة.
يذكر اأنه �رصح يف وقت �ضابق رئي�س نيابة 
اجلرائم الإرهابية املحام���ي العام امل�ضت�ضار 
اأحم���د احلم���ادي اأن نيابة اجلرائ���م الإرهابية 
انته���ت من التحقي���ق يف واقع���ة �ضبط مواد 
متفج���رة واأ�ضلح���ة وذخائ���ر وتاأ�ضي�س جماعة 
اإرهابي���ة والن�ضمام اإليها، ومت���ت اإحالة 21 
متهما )منهم 15 حمبو�ضون( واأ�ضندت اإليهم 
تهم جناي���ات تاأ�ضي�س جماع���ة اإرهابية خالفا 
لأحكام القان���ون والن�ضم���ام اإليها، ومتويل 
جماعة متار�س ن�ضاطا اإرهابيا، وحيازة واإحراز 
وت�ضنيع مفرقع���ات واأ�ضلح���ة نارية وذخرة 
بغ���ر ترخي�س م���ن وزي���ر الداخلي���ة تنفيذا 
لغر����س اإرهاب���ي، والتدريب والت���درب على 
ا�ضتعم���ال الأ�ضلحة وامل���واد الفرقعة واإخفاء 
متهمني وال�رصوع يف تهريب حمكومني واإعانة 

متهمني على الفرار من وجه الق�ضاء )...(.
وكان���ت النياب���ة العامة ق���د تلقت بالغا 
م���ن الإدارة العام���ة للمباح���ث اجلنائي���ة عن 
قي���ام اأحد املتهم���ن واملت���ورط يف العديد 
من اجلرائ���م الإرهابي���ة داخ���ل البحرين وهو 
ه���ارب وموج���ود بجمهوري���ة اإي���ران، بتجنيد 

مته���م اآخر للعم���ل معه يف تنفي���ذ خمططاته 
الإرهابية داخل البالد؛ با�ضتالم واإخفاء املواد 
والعب���وات املتفجرة والأ�ضلح���ة النارية التي 
يقوم بتهريبه���ا داخل الب���الد واإن�ضاء خمازن 
لإخفائه���ا حلني توزيعها على عنا�رصه الأخرى 
لتنفيذ خمططه الإجرامي با�ضتهداف مركبات 
القوات الأمني���ة وا�ضتهداف رجال الأمن، كما 
كلف���ه بت�ضكيل خلية اإرهابي���ة داخل البحرين 
وجتني���د العدي���د م���ن العنا����رص ملعاونته يف 
تنفي���ذ ذل���ك املخط���ط الإرهاب���ي، اإذ متكن 
من ت�ضكي���ل تلك اخللية وجتني���د املتهمون 
ملعاونت���ه وم�ضاعدت���ه يف ن�ضاط���ه الإرهاب���ي 
يف ا�ضت���الم تل���ك الأ�ضلحة والذخ���رة واملواد 
والعب���وات املتفجرة وتق�ضيمه���ا اإلى كميات 
متع���ددة وت�ضنيعه���ا واإخفائه���ا مب�ضاكنهم 
متهيدا لتوزيعها على باق���ي عنا�رص اجلماعة 

الإرهابية.
كما اأنه مت اإخ�ض���اع اثنني من املتهمني 
لتدريب���ات ع�ضكرية بجمهوري���ة العراق على 
كيفية ا�ضتخدام املتفج���رات والأ�ضلحة، كما 
ق���ام بع�س املتهمني باأدوار خمتلفة يف اإيواء 
اأع�ض���اء اجلماع���ة وتقدمي الدع���م اللوج�ضتي 
له���م واإخفائهم عن ال�ضلطات الأمنية متهيدا 
لتهريبهم خارج البحرين اإلى جمهورية اإيران 

بطريقة غر �رصعية.
هذا وا�ضتن���دت النيابة العام���ة يف اإحالة 
املتهم���ني للمحاكمة اإلى الأدلة القولية منها 
�ضه���ادة ال�ضه���ود والأدل���ة الفني���ة وتقارير 
اإدارة الأدل���ة اجلنائية اإ�ضاف���ة اإلى اعرتافات 

املتهمني.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم



“االت�صاالت” حتذر من حمتالني يعدون بجوائز
�صاحي���ة ال�صيف - هيئة االت�صاالت: نوهت هيئة تنظي���م االت�صاالت بالبحرين، اإلى انت�صار 
ر�صائ���ل احتيالية موؤخًرا يتم تداولها عرب تطبيق WhatsApp باالإ�صافة اإلى مكاملات هاتفية 
يدعي املت�صلون من خاللها باأنهم من موظفي الهيئة حيث يقومون باإيهام امل�صرتكني بفوزهم 

بجوائز نقدية.
واأهابت الهيئة بامل�صتهلكني الى �رضورة اأخذ احليطة واحلذر من هذه الر�صائل واملكاملات 
االحتيالي���ة و�رضورة قيامهم باالإبالغ عنها على الفور لدى االإدارة العامة ملكافحة الف�صاد واالأمن 
االقت�صادي واالإلكرتوين التابعة لوزارة الداخلية. كما حثت الهيئة امل�صتهلكني على حجب هذه 

االأرقام على WhatsApp للحد من اأية ات�صاالت اأخرى م�صبوهة.
واأك���دت على اأنها ال تق���دم جوائز نقدية اأو ت�صتخدم خدم���ة WhatsApp كو�صيلة ر�صمية 

لالت�صال.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة
املنام����ة - امل�����رضف املرك����زي: اأعلن م�����رضف البحرين 
 ISIN( 1721 املرك����زي باأن����ه متت تغطي����ة االإ�صدار رق����م
احلكومي����ة  اخلزان����ة  اأذون����ات  م����ن   )BH000A944271
االأ�صبوعية التي ي�صدرها امل�رضف نيابة عن حكومة البحرين. 
وتبلغ قيمة ه����ذا االإ�صدار 70 مليون دينار لفرتة ا�صتحقاق 
91 يوماً تبداأ يف 12 �صبتمرب 2018 وتنتهي يف 12 دي�صمرب 
2018، كم����ا بلغ مع����دل �صعر الفائدة على ه����ذه االأذونات 
4.13 % مقارن����ة ب�صعر 4.08 % لالإ�ص����دار ال�صابق بتاريخ 
5 �صبتمرب 2018. وقد بلغ معدل �صعر اخل�صم 98.966 % 
ومت قب����ول اأقل �صعر للم�صاركة بواقع 98.954 % علماً باأنه 

قد متت تغطية االإ�صدار بن�صبة 121 %.
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اقتصاد

“الغرفة” تناق�ش تعديل قانونها نحو مزيد من “اال�ستقاللية”
تخمينات باأن املقرتحات ت�صتهدف تقلي�س �صالحيات وزير التجارة

ذكرت م�صادر مطلعة اأن غرفة جتارة و�صناعة 
البحري����ن تعم����ل يف الوق����ت الراه����ن عل����ى مراجعة 
قانونه����ا احلايل، و�صط توجه الإعداد مقرتحات بهذا 
اخل�صو�س لرفعه����ا للجمعية العمومي����ة، اأو رفعها 

للجهات املعنية كمقرتح للتعديل.
وبين����ت امل�ص����ادر اأن جلن����ة �صكل����ت يف �صوء 
مقرتح م����ن اجلمعية العمومي����ة لدرا�صة التعديالت 
م����ن اأجل زيادة “ا�صتقاللية الغرفة” ومنحها هام�صا 

اأكرب للتحرك.
وت�صري امل�صادر اإلى اأن الن�صو�س التي يتعلق 
بها التعديل قد تتمحور ب�صكل رئي�س حول تقلي�س 
�صالحيات وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة والتي 
مل يكن يتمتع بها قبل اإقرار اأول قانون منذ �صنوات.

ومل يت�ص����ن ل� “الب����الد” احل�ص����ول على تعليق 
عل����ى الفور من املتح����دث الر�صمي با�ص����م الغرفة، 

واملخول بالرد على اأ�صئلة ال�صحافيني، بخ�صو�س 
ه����ذه التقارير واإذا ما �ص����درت اأي مرئيات للغرفة 

ب�صاأن املقرتحات وتوقيت رفعها.
وكان اأع�ص����اء يف اجلمعي����ة العمومي����ة للغرف����ة 
طالب����وا يف اجتم����اع اجلمعية العمومي����ة االأخري الذي 
عق����د يف اأبري����ل املا�ص����ي، بتعدي����الت يف قان����ون 
الغرف����ة من اأج����ل منحها مزيدا م����ن “اال�صتقاللية”، 
بغي����ة اأن حتتفظ الغرف����ة واأع�صاوؤها بقرارهم دون 
تدخ����ل اأو رقابة من الوزير الذي تعر�س عليه نتائج 
االجتماعات لعدم اإبداء املعار�صة عليها، كما تخوله 
بطلب انعقاد اجلمعي����ة العمومية العادية للنظر يف 

حل جمل�س االإدارة.
وعل����ى الرغ����م م����ن اأن القان����ون جع����ل للوزير 
�صلطة عل����ى الغرف����ة، اإال اأنه مل ت�صه����د الغرفة اإلى 
االآن اأي حادثة معروفة تدخ����ل فيها الوزير مبا�رضة، 
�ص����وى اجتماعات وت�رضيحات اأطلق����ت قبل �صنتني 
تقريب����اً من قبل الوزير به����دف الدفع نحو حلول يف 

الغرفة التي �صه����دت حينها انق�صامات كبرية اأدت 
اإل����ى ا�صتقال����ة ع�صوين يف جمل�����س االإدارة وتقدمي 
الرئي�����س نف�ص����ه ال�صتقالت����ه قب����ل اأن ي�صحبها، مع 
اأحداث اأخرى �صهدتها مثل اإقالة الرئي�س التنفيذي 

االأ�صبق.
وتن�س امل����ادة 3 من قانون الغرفة ال�صادر يف 
الع����ام 2012، وه����و اأول قانون ر�صم����ي ينظم عمل 
الغرف����ة عل����ى اأن “غرفة جت����ارة و�صناع����ة البحرين 
تعت����رب موؤ�ص�ص����ة ذات نفع ع����ام قائمة عل����ى اأ�ص�س 
اأ�صح����اب  اقت�صادي����ة وطني����ة، ومتث����ل قطاع����ات 
االأعم����ال وتع����رب ع����ن اآرائه����م وحتم����ي م�صاحلهم، 
وتتمت����ع بال�صخ�صي����ة االعتبارية، وتخ�ص����ع الإ�رضاف 
الوزي����ر”. واملق�ص����ود به الوزير املخت�����س ب�صوؤون 

ال�صناعة والتجارة.
ومن بني االأدوات لتحقيق اأهداف الغرفة ح�صب 
القانون “اإب����داء الراأي يف امل�رضوع����ات واالقرتاحات 
بقوانني ذات العالقة بال�صناعة والتجارة متى طلب 

منها ذلك، كم����ا يجوز للغرف����ة اأن تتقدم من تلقاء 
نف�صها للوزي����ر املخت�س مبقرتحاتها عن م�رضوعات 
القوانني التي ته����م القطاع اخلا�س واملو�صوعات 

التي تدخل يف اخت�صا�صها”.
كم����ا جاء يف امل����ادة )32 ( اأنه “يفتتح الرئي�س 
اجتماع����ات جمل�����س االإدارة ويراأ�صه����ا، وي�صبطها، 
ويعل����ن  املناق�ص����ات  ويدي����ر  ال����كالم،  يف  وي����اأذن 

انتهاءها، كما يعلن الرئي�س قرارات املجل�س”.
ويخط����ر الرئي�����س الوزي����ر بق����رارات املجل�����س 
وتو�صيات����ه للعل����م واالإحاطة يف 5 اأي����ام من تاريخ 
�ص����دور الق����رار اأو التو�صي����ة. ويف حالة م����ا اإذا راأى 
الوزي����ر اأن اأي����اً م����ن الق����رارات اأو التو�صيات يخرج 
عن اخت�صا�س الغرف����ة اأو يت�صمن خمالفة للقانون 
اأو خروج����اً عل����ى ال�صيا�ص����ة العامة للدول����ة، كان له 
االعرتا�����س عليه����ا يف 15 يوم����اً من تاري����خ اإخطاره 
بالقرار اأو التو�صية، واإعادتها اإلى الغرفة م�صفوعة 
باأ�صب����اب االعرتا�س الإعادة النظر فيها، فاإذا اأ�رضت 

الغرفة على قرارها اأو تو�صيتها اأو �صمنتها خمالفة 
جديدة ُعر�����س االأمر على جمل�س ال����وزراء التخاذ ما 

يراه ب�صاأنها.
وملجل�س الغرفة بناًء عل����ى اقرتاح الرئي�س اأن 
يتخ����ذ االإج����راءات التي حتددها الالئح����ة التنفيذية 
�ص����د ع�صو املجل�����س الذي ُيخل بالنظ����ام واللوائح 

والقرارات”.
ون�ص����ت امل����ادة ) 39( عل����ى اأن����ه اإذا “فق����د 
جمل�����س االإدارة ن�صابه القانوين ومل ُتتخذ االإجراءات 
املن�صو�����س عليها يف هذا القان����ون، اأو طراأت عليه 
ظروف مادية اأو اإدارية توؤثر ب�صكل جوهري اأو حتول 
دون قي����ام الغرفة مبهامها، يج����وز للوزير – وفقاً 
ملقت�صي����ات امل�صلحة العام����ة – اأن يدعو اجلمعية 
العمومية غ����ري العادية للنظر يف اأم����ر حل املجل�س، 
فاإذا مل تواف����ق اجلمعية العمومية غري العادية على 
احل����ل، فللوزير احل����ق يف عر�س االأم����ر على جمل�س 

الوزراء التخاذ ما يراه ب�صاأن حل املجل�س”.

ال����ق����ان����ون ال����ع����م����وم����ي����ة ل����ل����غ����رف����ة ط�����ال�����ب�����وا ب����ت����ع����دي����الت يف  اأع�����������ص�����اء ب���اجل���م���ع���ي���ة 
علي الفردان من املنامة

املنامة بحاجة مل�رشوع اإنقاذ يليق بعراقتها“املوا�سالت” ت�سدر قرارا بتنظيم تراخي�ش نقل الب�سائع
حتت�صن ذاكرة وطنية عريقة وثقافة فريدة... رجل االأعمال اأيوب:

قال رج���ل االأعمال حممد رجب اأي���وب، اإن هوية 
العا�صم���ة املنامة وم���ا حتمله م���ن اإرث ثقايف عريق 
بات���ت حتت����رض وبحاج���ة ملح���ة اإل���ى م����رضوع اإنقاذي 
متكامل، ياأخ���ذ بعني االعتبار العم���ل على جبهتني، 
االأولى تطوير البنية التحتية تطويراً �صامالً، واالأخرى 
احلف���اظ على املع���امل التاريخي���ة املمي���زة للمدينة 
ومالحمها العمرانية االأ�صا�صية.واأكد اأيوب اأن املنامة 
حتت�صن ب���ني جنباتها ذاكرة وطني���ة عريقة وثقافة 
فري���دة تتمي���ز باالن�صجام الثقايف ال���ذي قل نظريه، 
حي���ث تالق���ت يف �صوارعه���ا وطرقاته���ا و�صواطئها 
ومبانيه���ا ثقاف���ات خمتلف���ة وتعاي�ص���ت عل���ى مدى 
عق���وٍد طويلة فيها اأجنا�ٌس واأع���راٌق اإن�صانية خمتلفة 
كونت ن�صيجاً اجتماعياً منوذجياً يف م�صتوى التعاي�س 
اإل���ى تع���اون اجله���ات  والتوا�ص���ل االإن�صاين.ودع���ا 
الر�صمي���ة املعنية يف “ملف املنام���ة” لر�صم خريطة 

طريق الإنق���اذ ما ميك���ن اإنقاذه من مع���امل ح�صارية 
واأثري���ة للعا�صمة واإع���ادة ت�صييده���ا و�صيانتها مع 
تطوي���ر �صامٍل له���ا، م�صي���داً باجلهود الت���ي تبذلها 

بع����س ال���وزارات واجله���ات ومنه���ا وزارة االأ�صغال 
والبلدي���ات والتخطي���ط العم���راين، وزارة ال�صناع���ة 
والتجارة وال�صياحة، وهيئة البحرين للثقافة واالآثار، 
وهيئ���ة البحري���ن لل�صياح���ة واملعار����س، م�صتدركاً 
“اإال اأن امل�صاأل���ة بحاجة اإلى حت���ركات وتن�صيق اأكرب 
الر�صي���دة  القي���ادة  توجيه���ات  ظ���ل  يف  خ�صو�ص���اً 
باالهتم���ام باملنامة واحلفاظ على طابعها االجتماعي 
وهويته���ا الثقافي���ة”. ويف الوق���ت ال���ذي اأ�صاد فيه 
اأيوب بجه���ود هيئة الثقافة واالآثار بقيادة رئي�صتها 
ال�صيخ���ة مي بن���ت حمم���د اآل خليف���ة الإدراج املنامة 
عل���ى قائم���ة ال���رتاث العامل���ي ملنظم���ة اليون�صكو، 
�ص���دد اأيوب على �رضورة اأن ُتواكب املحاوالت جهوٌد 
مماثلة لتطوير البنية التحتية باملنامة تطويراً يليق 
بعراقتها وخ�صو�صيته���ا كعا�صمة وواجهة ح�صارية 

و�صياحية للمملكة.

واالت�ص���االت:  املوا�ص���الت   - املنام���ة 
�ص���در ع���ن وزي���ر املوا�ص���الت واالت�صاالت 
كم���ال ب���ن اأحمد حمم���د القرار ال���وزاري رقم 
)7( ل�صن���ة 2018 ب�ص���اأن تنظي���م تراخي����س 
نقل الب�صائ���ع، اذ بناء على ه���ذا القرار على 
العامل���ة يف  ال����رضكات واملوؤ�ص�ص���ات  جمي���ع 
ن�صاط���ي النق���ل الداخل���ي للب�صائ���ع والنقل 
ال���دويل للب�صائع العمل باأح���كام هذا النظام 
وتوفي���ق اأو�صاعه���ا خ���الل �صن���ة م���ن تاريخ 
�صدور القرار بدءا م���ن 24 اأغ�صط�س اجلاري. 
ونوهت وكي���ل الوزارة للنقل الربي والربيد، 
مرمي جمع���ان، اإلى اأنه وفقاً للق���رار الوزاري 
بهذا ال�ص���اأن فاإن اإدارة تنظي���م النقل الربي 
التابع���ة ل���وزارة املوا�ص���الت واالت�ص���االت، 
ه���ي االإدارة امل�صوؤول���ة عن تنظي���م واإ�صدار 
الرتاخي����س لالأفراد وال����رضكات واملوؤ�ص�صات 
العامل���ة يف ه���ذا القط���اع، والت���ي ت�صمل من 

�صمنه���ا ن�صاطي النق���ل الداخل���ي للب�صائع 
اأن  واأ�صاف���ت  للب�صائ���ع.  ال���دويل  النق���ل 
ال���وزارة لن تاألو جهدا يف �صبيل ت�صهيل اأمور 
اأ�صح���اب االأعم���ال وال����رضكات واملوؤ�ص�ص���ات 
الراغب���ة مبزاولة اأٍي من اأن�صط���ة النقل الربي 
املرخ�صة من قبلها م���ن خالل التقدم بطلب 
احل�ش���ول عل���ى الرتخي�ص ملزاول���ة الن�شاط 
م���ن خ���الل القن���وات الر�صمية، حي���ث تتولى 
اإدارة تنظي���م النقل الربي معاين���ة الطلبات 
ودرا�شته���ا بح�شب ال�رشوط واللوائح املنظمة 
له���ذه االأن�صط���ة. ودع���ت اإدارة تنظيم النقل 
الربي جميع ال�رضكات واملوؤ�ص�صات العاملة يف 
قطاع نقل الب�صائع داخل البحرين اأو خارجها 
التزامهم احل�صول على الرتاخي�س املطلوبة، 
حي���ث ان ممار�ص���ة اأن�صطتي النق���ل الداخلي 
والنق���ل ال���دويل للب�صائع من غ���ري ترخي�س 

يعد خرقاً الأحكام القرار.

• حممد اأيوب	

اأكرث من 100 م�سوؤول م�رشيف يبحثون يف املنامة تطوير خدمات الدفع
”GPS“ يف موؤمتر نظمته �رضكة

 )GPS( جمعت ال�رضكة العاملية خلدمات الدفع
اأك����ر من 100 قائد يف القط����اع املايل وامل�رضيف يف 
فن����دق الفور�صيزن����ز خلي����ج البحري����ن للم�صاركة يف 
موؤمتر تتمحور نقا�صاته حول اأحد اأهم االأهداف التي 
توا�ص����ل ال�رضك����ة م�صاعيه����ا لتحقيقه وه����و “قيادة 
التمي����ز يف خدم����ات الدف����ع”، بح�صور وزي����ر �صوؤون 
الكهرب����اء واملاء عبداحل�صني م����ريزا. وتعترب ال�رضكة 
العاملي����ة خلدم����ات الدف����ع التي تاأ�ص�ص����ت يف العام 
2004 رائ����دة يف جم����ال خدمات الدف����ع االإلكرتوين 
وحا�صلة على ترخي�س من م�رضف البحرين املركزي، 
 VISA، MASTERCARD، ومعتمدة من قب����ل
UPI، JCB  كط����رف ثالث خلدمة جميع امل�صارف 
واملوؤ�ص�ص����ات املالي����ة يف املنطق����ة. ومتت����از �رضكة 
GPS بخربته����ا املرتاكمة يف �صناع����ة املدفوعات 
االلكرتوني����ة ودع����م احتياج����ات العم����الء وجمتم����ع 
ال�صريف����ة االإلكرتونية على م�صت����وى منطقة ال�رضق 

االأو�صط و�صمال افريقيا. 
واأدار اأع�ص����اء يف جمل�����س اإدارة ال�رضكة العاملية 
ومديرون تنفيذيون مناق�ص����ات عالية امل�صتوى مع 
عم����الء و�رضكاء وخ����رباء يف القطاع امل����ايل وامل�رضيف، 
متح����ورت ح����ول التحدي����ات الت����ي تواج����ه البن����وك 
واملوؤ�ص�ص����ات املالي����ة االإقليمي����ة يف ظ����ل �صعيه����ا 
احلثيث لتلبية احتياجات العمالء وطبيعة التقنيات 
احلديث����ة املطلوب����ة لدع����م االبت����كار وزي����ادة ر�صا 
العم����الء والنمو امل�صت����دام يف �صناعة خدمات الدفع 

االإلكرتوين.  وقد حتدث كل من رئي�س جمل�س اإدارة 
)GPS( يو�صف مريزا، واملدير العام لل�رضكة ال�صيد 
عل����ي عرب خالل املوؤمتر عن خط����ط وا�صرتاتيجيات 
GPS لقي����ادة التميز يف خدم����ات الدفع. وت�صمنت 
قائم����ة املتحدث����ني الرئي�ص����ني يف املوؤمت����ر ال�صيد 
حممد ح����وراين، اأحد رواد �صناعة خدمات الدفع على 
م�صت����وى العامل وموؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة �رضكة 
HPS يف املغ����رب، والت����ي تعد م����زود عاملي رائد 
 .GPS خلدمات الدفع االإلكرتوين وم�صاهم يف �رضكة
ويعترب حوراين مهند�س برنامج “باور كارد” للدفع 
االإلكرتوين متعدد القنوات، واملطور من قبل �رضكة 
HPS، وال����ذي ي�صتخدمه اأكر من 400 موؤ�ص�صة يف 
90 دول����ة يف العامل، حيث ناق�����س يف كلمته الو�صع 
الراه����ن خلدم����ات الدف����ع والتطلع����ات امل�صتقبلية 

لتطويرها. 
ويف تعليق����ه على احلدث املهم، �����رضّح يو�صف 
مريزا رئي�����س جمل�����س اإدارة �رضك����ة GPS: “�صعداء 

بالرتحي����ب بالعدي����د من العم����الء وال�����رضكاء يف هذه 
االأم�صي����ة املميزة للتح����دث عن الطبيع����ة املتغرية 
�رضيعاً ل�صناعة خدم����ات الدفع االإلكرتوين. لقد كان 
جن����اح GPS فيال�صن����وات ال����� 14 املا�صية ح�صيلة 
العالق����ات الوطي����دة الت����ي تربطنا م����ع الذين نقوم 
بخدمتهم، وبف�صل دع����م م�صاهمينا الكرام: كريدي 
ماك�����س، HPS، وبن����ك البحرين االإ�صالم����ي، اإ�صافة 
اإل����ى دعم م�����رضف البحرين املركزي وم����ا يقدمه من 
نظ����ام رقابي ق����وي واطار عمل م����رن للقطاع املايل 
وامل�رضيف. اإجتمعنا هنا الليلة لن�صمن اأننا متوافقني 
يف روؤانا لتلبية االحتياجات والتطورات التي ت�صيغ 
م�صتقبل م�صاهمينا، وللتاأكيد كذلك على اأن التزام 
GPS امل�صتم����ر لتق����دمي اأح����دث م����ا تو�صلت اليه 
التكنولوجي����ا يف خدم����ات الدفع االإلك����رتوين بكلف 
اأقل وباإعتمادية اأعل����ى ومتوفرة يف اأي زمان ومكان 
يف االأ�صواق. لقد �صاهم اإخال�صنا للتميز على الدوام 
يف اأن نك����ون يف طليعة رواد �صناع����ة خدمات الدفع 

االإلك����رتوين، و�صيبقى ذل����ك عن�رضا حموري����ا لنجاح 
اإ�صرتاتيجيتن����ا الثالثي����ة الت����ي تركز عل����ى التو�صع 
االإقليم����ي، موا�صل����ة النم����و وط����رح تقني����ات دف����ع 
اإلك����رتوين جدي����دة من اأج����ل جعل ال�صريف����ة جتربة 

ا�صتثنائية جلميع عمالءنا الكرام”. 
ب����دوره، عّل����ق  علي ع����رب املدير الع����ام ل�رضكة 
GPS بالق����ول: “يبق����ى التن�صي����ق والتعاون الزخم 
فخ����ورون  نح����ن   .GPS يف  االبت����كار  وراء  االأك����رب 
بال�����رضاكات طويلة امل����دى التي اأ�ص�صناه����ا وبالدور 
ال����ذي يلعبون����ه يف تط����ور اخلدم����ات الت����ي نق����وم 
بابتكاره����ا وطرحه����ا يف االأ�ص����واق. وم����ع توفرين����ا 
لواح����دة م����ن اأك����ر اخلدم����ات املتقدم����ة وال�صاملة 
يف ع����امل ال�صريف����ة وامل����ال، نح����ن �صع����داء بانتهاز 
االأم�صية الإط����الع عمالءنا و�رضكاءنا الكرام على بع�س 
 GPS االبتكارات اجلاري العمل عليها حالياً. وتعمل
tokeniz “فعل رمزي” -  لليوم على تفعيل خدمة

tion ل�صمان م�صتقبل الدفع عرب الهواتف الذكية 

Sa Apple Pay و - وثثل املحفظة االإلكرتونية 
sung Pay وغريه����ا، اإلى جان����ب االإ�صدار الفوري 
للبطاقات. كما نقوم حالي����اً بتنفيذ واحدة من اأكر 
اخلط����وات متيزا يف تاريخ ال�رضك����ة، فمع نهاية العام 
اجلاري 2018 �صند�صن مقرا جديدا جلميع عملياتنا، 
لتكون خري دليل على تطورنا امل�صتدام واإقامة مقر 
متكام����ل لعملياتنا لتلبية جمي����ع احتياجات عمالءنا 
والتو�صع اأكر وحتقي����ق مزيد من النمو يف االأ�صواق 
احلالي����ة واجلديدة عل����ى م�صتوى املنطق����ة. واأنتهز 
ه����ذه الفر�صة ل�صكر رئي�س جمل�����س االإدارة واأع�صاء 
جمل�����س االإدارة وامل�صاهمني والعم����الء واملوظفني 
على دعمه����م امل�صتمر واإخال�صهم املتوا�صل ل�رضكة 
GPS، ونتطلع قدماً اإلى موا�صلة قيادتنا للتميز يف 

خدمات الدفع”. 
ال�صامل����ة   GPS خدم����ات  قائم����ة  وت�صتم����ل 
واملتكامل����ة املقدمة للبن����وك واملوؤ�ص�صات املالية 
على: اإ�ص����دار بطاقات االئتم����ان وبطاقات اخل�صم 
بطاق����ات الدف����ع امل�صب����ق، اإدارة ح�صاب����ات التج����ار 
وماكين����ات نقاط البي����ع POS  وماكين����ات ال�رضاف 
االآيل ATM، ت�صخي�����س واإ�صدار البطاقات الذكية 
االحتيال،  EMV، مكافح����ة   Contactless &
االأم����ن ثالثي االأبع����اد، Tokenization، واالإ�صدار 
الفوري للبطاقات واخلدم����ات املالية عرب الهاتف. 
وته����دف ال�رضك����ة اإلى توفري هذه اخلدم����ات باأ�صعار 
تناف�صي����ة ج����دا ت�صم����ح لعمالءه����ا ب�صب����ط النفقات 
واإدارة اأعماله����م بكف����اءة اأك����ر، اإلى جان����ب �صمان 

خ�صو�صية مطلقة ملعلومات وبيانات العمالء. 

املحرر االقت�سادي من املنامة

ت�سوير: خليل ابراهيم
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”World Route“ عر�ض املزايا التناف�سية للمطار يف

“البور�سة”: تداول 3.5 مليون �سهم بـ 885.7 األف دينار

“جارمكو” ترفع طاقتها الإنتاجية اإلى 170 األف طن �سنويا يف 2019

“التنظيم العقاري”: غالبية �رشكات التطوير �سححت اأو�ساعها

60 % من مبيعات ال�رشكة لل�سوق الأمريكية... ال�ساعي:

انق�ساء فرتة ال�سماح لتوفيق الأو�ساع يف 31 اأغ�سط�س

قال رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة اخلليج لدرفلة 
الأملني���وم “جارمك���و” با�سم ال�ساع���ي، اإن ال�رشكة 
ت�سعى لرف���ع طاقتها الإنتاجية اإلى 170 األف طن 
�سنويا خالل العام املقب���ل، واإن الطاقة الق�سوى 

للم�سنع حاليا ت�سل اإلى 150 األف طن.
واأ�س���اف يف ت�رشيح���ات لل�سحافي���ن عل���ى 
هام����س ن���دوة الت�س���ور امل�ستقبلي للتج���ارة مع 
الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، اأن ال�رشكة ب�سدد 
اإع���داد امليزاني���ة العام���ة للع���ام املقب���ل والتي 
تت�سم���ن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية 20 األف طن 
بينما ي���رتاوح الإنتاج احلايل بن 120 و150 األف 

طن.
واأو�س���ح اأن الطلب على الأملني���وم يف تزايد 
م�ستم���ر عاملي���ا واأن ال�س���وق الأمريكي���ة تعد اأحد 
اأه���م الأ�سواق اإلى “جارمك���و”، موؤكدا اأن 100 % 
م���ن اإنتاج ال�رشكة يذه���ب  لل�سوق الأمريكية بينما 

املبيعات متثل 60 %.
واأ�سار اإل���ى اأن ال�سوق ال�سينية مناف�س قوي 
لأم���ريكا واأن اإبعادها عن ال�س���وق الأمريكية اأوجد 
فراغ���ا كب���ريا، اإذ اأدى لرتف���اع كب���ري يف الطل���ب 
على الأملني���وم، خ�سو�سا اأن ال�سن كانت ت�سخ 

كميات كبرية من الأملنيوم يف ال�سوق الأمريكية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ال�رشك���ة �ستك���ون بعيدة عن 
ر�سوم ال�رشائب اجلديدة ب�سبب عقود البيع طويلة 
الأمد مع زبائنها يف ال�سوق الأمريكية، اإذ اإن جميع 
العق���ود تخلو م���ن ال�رشائب ور�س���وم ال�سترياد، 
مبيًن���ا اأن ع���دم وجود �رشائ���ب ور�س���وم يف عقود 
ال�رشك���ة �سي�ساهم يف زيادة الطلب على منتجاتها، 
ما �سيوؤدي اإلى ارتفاع متوقع يف مبيعاتها، م�سرًيا 
اإلى اأن التعرفة اجلديدة رفعت الأ�سعار يف ال�سوق 

الأمريكي، وهذا يف �سالح ال�رشكة.

اأ�س���واق  يف  للدخ���ول  ال�رشك���ة  خط���ط  وع���ن 
جدي���دة، قال اإن الأملنيوم مع���دن عاملي والطلب 
يزداد علي���ه يف الأ�سواق العاملي���ة كافة، مو�سحا 
اأن “جارمك���و” حتر����س عل���ى اقتنا����س الفر�س 
املتوف���رة يف خمتلف الأ�سواق، وعند وجود الطلب 
يف اأي م���ن الأ�س���واق وباأ�سع���ار منا�سب���ة �سيكون 
عام���ل ج���ذب له���ا لدخوله���ا. وتوق���ع اأن ت�سه���د 
الفرتة املقبلة تذبذبا وعدم ا�ستقرار يف الأ�سواق 
العاملي���ة، وق���د ي�ستمر ذلك لأ�سهر ع���دة؛ ب�سبب 
املعرو����س ال�سين���ي، م�سيفا اأن اإبع���اد ال�سن 
ع���ن ال�سوق الأمريكية �سيجعلها تبحث عن اأ�سواق 
اأخرى لبيع اإنتاجها الكبري من الأملنيوم، وقد تتجه 
اإلى اأ�سواق اآ�سيا واأمريكا الالتينية واأوروبا وال�رشق 
الأو�سط، موؤك���دا اأن الطلب على الأملنيوم متزايد 
يف كل اأ�س���واق العامل، واأن جميع الأ�سواق العاملية 
مرتابطة، وميكن اإيجاد طلب يف خمتلف الأ�سواق.

وعما اإذا كانت “األبا” قادرة على بيع اإنتاجها 
الكب���ري املتوق���ع من امل�سه���ر ال�ساد����س يف ظل 
ال�رشائ���ب الأمريكي���ة اجلدي���دة، اأك���د ال�ساعي اأن 
“األب���ا” لن تواجه م�س���اكل يف ت�سويق اإنتاجها من 
خط ال�سهر ال�ساد�س ب�سبب وجود الطلب العاملي 
عل���ى الأملني���وم، ول���ن تتاأث���ر كث���ريا بال�رشائ���ب 

الأمريكية اجلديدة.

املنام���ة - بنا: قال الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
التنظي���م العق���اري ال�سي���خ حمم���د ب���ن خليف���ة اآل 
خليف���ة اإن معظ���م اأ�سحاب امله���ن العقارية املعنية 
بالقان���ون رق���م 27 ب�س���اأن تنظيم القط���اع العقاري 
م���ن ����رشكات التطوير العق���اري وو�سط���اء عقارين 
ووكالء املبيعات وم�ساريع البيع على اخلريطة قاموا 
بتوفيق اأو�ساعهم القانونية، فتم ت�سجيل �رشكاتهم 
وم�ساريعهم ل���دى موؤ�س�سة التنظي���م العقاري، قبل 
انق�س���اء فرتة توفيق الأو�س���اع والتي انتهت يف 31 
من اأغ�سط�س املا�سي، موؤكداً اأن “ال�ستجابة من قبل 
املعنين لت�سحيح اأو�ساعهم كانت عالية خ�سو�سا 

من قبل الو�سطاء العقارين”.
وذك���ر “اأن التوا�سل م���ع العامل���ن يف القطاع 
العقاري كان م�ستم���راً طوال الفرتة املا�سية ومتت 
دعوته���م لت�سحي���ح اأو�ساعه���م بالط���رق املختلفة، 
وكان فري���ق العمل يف املوؤ�س�سة على اأمت ال�ستعداد 
للتعاون ولتق���دمي امل�ساعدة وال�ست�سارة والذي مت 
عل���ى اثره ت�سحي���ح اأو�ساع غالبي���ة ممار�سي املهن 
العقاري���ة واملعنين منهم وفقاً للقانون رقم )27( 
ل�سن���ة 2017 ب�س���اأن اإ�س���دار قانون تنظي���م القطاع 

العقاري”.
واأ�س���ار الرئي����س التنفي���ذي اإل���ى “اأن القط���اع 
العقاري اليوم يحظى باأولوية كبرية ويلقى املتابعة 
امل�ستمرة م���ن اللجن���ة التن�سيقي���ة برئا�سة �ساحب 

ال�سمو امللكي الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء حفظه اهلل، ملا ميثله هذا القطاع من 
اأهمي���ة وا�سعة كاأحد القطاعات غ���ري النفطية والتي 
م���ن املقرر اأن تلعب دوراً اأكرب يف القت�ساد الوطني 

البحريني”.
وقال “اإن املوؤ�س�سة اليوم يف الوقت الذي تبا�رش 
عملية التفتي�س لتحديد م�ساريع البيع على اخلريطة 
غري املرخ�س���ة ور�س���د املخالفات، ف���اإن موظفيها 
جاه���زون ل�ستقبال من  يرغ���ب يف ت�سحيح اأو�ساعه 
وت�سجي���ل م�رشوعه حت���ى ل يكون عر�س���ة للعقوبات 

التي ين�س عليها القانون”.
واأه���اب مب���ن يرغ���ب يف ����رشاء وح���دة عقاري���ة 
معرو�س���ة يف م����رشوع بيع عل���ى اخلريط���ة، اأن يتاأكد 
م���ن اأن امل�رشوع مرخ����س من قبل موؤ�س�س���ة التنظيم 
العق���اري، حتى ي�ستفيد من اآليات حماية امل�ستهلك 
الت���ي مت و�سعه���ا وفق���اً لقان���ون تنظي���م القط���اع 
العقاري والقرارات املنظمة له، والأمر ذاته بالن�سبة 
اإل���ى التاأكد م���ن ترخي�س املطور العق���اري �ساحب 
امل����رشوع، م�سيفاً اأن���ه باإمكان اجلمي���ع الطالع على 
تفا�سي���ل املطورين العقارين وم�ساريع البيع على 
اخلريط���ة املرخ�سة عرب املوق���ع الإلكرتوين اخلا�س 
باملوؤ�س�سة وه���و )www.rera.gov.bh(  كما حث 
اجلميع بالتبليغ عن اأي م�رشوع بيع على اخلريطة غري 

مرخ�س لدى املوؤ�س�سة.
واك���د ال�سيخ حممد اأن “م����رشوع البيع على 
اخلريط���ة املرخ����س يعني اأن امل����رشوع توفرت 
فيه ال�رشوط التي من �شاأنها توفري اأعلى مراتب 
وجمي���ع  وامل�ستثمري���ن  للم�سرتي���ن  احلماي���ة 
الأط���راف من حالة التع���ر اأو الحتيال وهو اأحد 
الأهداف الت���ي اأ�سدر من اأجله���ا قانون تنظيم 
القط���اع العقاري، واأن�سئت م���ن اأجلها موؤ�س�سة 

التنظيم العقاري”.

املح����رق - �رشك����ة املط����ار: تعتزم 
�رشك����ة مط����ار البحري����ن عر�����س اأف�سل 
املزاي����ا التناف�سي����ة ملط����ار البحري����ن 
مراك����ز  اأب����رز  اأح����د  باعتب����اره  ال����دويل 
الطريان الإقليمية، ف�ساًل عن الرتويج 
الوجه����ات  اأه����م  كاإح����دى  للمملك����ة 
ال�سياحية يف املنطق����ة، �سمن معر�س 
اجلوي����ة  املالحي����ة  الط����رق  وملتق����ى 
World Route Deve -“  للعاملية

opment”، وال����ذي ميثل اإحدى اأكرب 
الفعاليات العاملية يف قطاع الطريان. 
وياأت����ي ذل����ك بالتع����اون م����ع جمل�����س 
التنمية القت�سادية يف البحرين وهيئة 

البحرين لل�سياحة واملعار�س.
الرابع����ة والع�رشين  ال����دورة  وُتقام 
World Route Deve -“  للتق����ى
غوانغدون����غ  مقاطع����ة  يف   ”opment
اإل����ى   15 م����ن  ال�سيني����ة، و�ست�ستم����ر 
18 �سبتم����رب اجل����اري، اإذ �سيحت�س����ن 
احل����دث جمموع����ة م����ن كربى �����رشكات 
الطريان وم�سغل����ي املطارات وهيئات 
ال�سياح����ة واجله����ات احلكومية وغريها 
العالق����ة؛ وذل����ك  الأط����راف ذات  م����ن 
ل�ستك�ساف فر�س عقد ال�رشاكات التي 
م����ن �ساأنها حتقي����ق الزده����ار والنمو. 
ومن املتوق����ع اأن يجمع امللتقى حتت 
�سقف����ه اأكر م����ن 3000 وفد من 110 
دول����ة، كم����ا �سيوف����ر من�س����ة تفاعلية 
الط����رق  تطوي����ر  �سناع����ة  ملمتهن����ي 
وو�س����ع  ملناق�س����ة  اجلوي����ة  املالحي����ة 

وتخطيط ا�سرتاتيجيات ال�سبكات.
ه����ذا وت�سم����ل فعالي����ات امللتقى 
����ا، اإ�سافة  اجتماع����ات ثنائي����ة ومعر�سً
ا تقدميية  اإلى موؤمتر يت�سم����ن عرو�سً
وحلق����ات نقا�سية مع خ����رباء ال�سناعة، 
والتي تتناول موا�سيع تنمية اخلدمات 
اجلوي����ة واأب����رز امل�سائ����ل املوؤثرة على 
جمتمع تطوير الط����رق املالحية اجلوية 

حالًيا. 
وقال الرئي�����س التنفيذي لل�سوؤون 
التجارية يف �رشك����ة مطار البحرين اأمين 
زين����ل، اإن ه����ذا امللتقى ميث����ل اإحدى 
اأه����م الفعالي����ات التي حتر�����س �رشكة 
مط����ار البحري����ن دائًما عل����ى امل�ساركة 
فيها، اإذ يوفر فر�س����ة رائعة للتفاعل 
مع ك����ربى �����رشكات الط����ريان و�رشكات 
اإدارة املط����ارات الدولي����ة، كما ي�سكل 
من�سة مثالية لعر�س املزايا املتعددة 
الت����ي تتمتع به����ا ال�����رشكات واخلطوط 
البحري����ن  مط����ار  يف  العامل����ة  اجلوي����ة 
الدويل، ف�س����اًل عن اإلق����اء ال�سوء على 
التط����ورات اجلاري تنفيذه����ا حالًيا يف 
البني����ة التحتية واملن�س����اآت واخلدمات 
يف اإطار برنامج حتديث املطار، موؤكًدا 
اأن ال�رشك����ة و�رشكاءه����ا يعمل����ون ب�سكل 
دوؤوب لتطوي����ر ط����رق مالحي����ة جوي����ة 
وخدم����ات �سح����ن جدي����دة داخ����ل مطار 
البحري����ن ال����دويل لتلبي����ة احتياج����ات 

ال�رشكات وامل�سافرين.

املنام���ة - بور�س���ة البحرين: اأقفل 
موؤ�رش البحرين العام ي���وم اأم�س الأربعاء 
بانخفا����س   1،340.51 م�ست���وى  عن���د 
وقدره 2.17 نقطة مقارنة باإقفاله يوم 
الثنن، يف ح���ن اأقفل موؤ����رش البحرين 
 960.08 م�ست���وى  عن���د  الإ�سالم���ي 
بانخفا����س وق���دره 6.65 نقطة مقارنة 

باإقفاله ال�سابق.
و ت���داول امل�ستثم���رون يف بور�سة 
البحري���ن 3.45 ملي���ون �سه���م، بقيم���ة 
اإجمالي���ة قدره���ا 885.73 األ���ف دينار، 
مت تنفيذه���ا من خالل 52 �سفقة، حيث 
ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على اأ�سهم 
قط���اع البن���وك التجارية والت���ي بلغت 
قيمة اأ�سهمه���ا املتداولة 450.94 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�سبته 51 % م���ن القيمة 
الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.81 
ملي���ون �سهم، مت تنفيذها من خالل 21 

�سفقة.
، جاء البنك الأهلي املتحد يف املركز 
الأول اإذ بلغت قيم���ة اأ�سهمه املتداولة 
392.59 األف دينار اأي ما ن�سبته 44.32 
% اإجم���ايل قيم���ة الأ�سه���م املتداول���ة 

وبكمي���ة قدره���ا 1.56 ملي���ون �سه���م، 
مت تنفيذه���ا من خ���الل 6 �سفقات. اأما 
املرك���ز الثاين ف���كان لأملنيوم البحرين 
بقيمة قدره���ا 191.19 األ���ف دينار اأي 
ما ن�سبت���ه 21.58 % م���ن اإجمايل قيمة 
الأ�سهم املتداول���ة وبكمية قدرها 301 
األ���ف �سه���م، مت تنفيذها م���ن خالل 12 
�سفق���ة. ثم ج���اءت املجموع���ة العربية 
للتاأم���ن بقيم���ة قدره���ا 172.10 األف 
دينار اأي ما ن�سبته 19.43 % من اإجمايل 
قيمة الأ�سه���م املتداولة وبكمية قدرها 
1.1 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 

�سفقة واحدة.

• با�سم ال�ساعي	

•  ال�سيخ حممد بن خليفة	

زينب العكري

ح�س���ن اخلباز يبلغ م���ن العمر 29 عاما، مت���زوج واأب البن واح���د، تخرج يف العام 

2011 ب�سهادة دبلوما وطنية من معهد البحرين للتدريب تخ�س�ص هند�سة �سيارات، 
مل يحالفه احلظ يف احل�سول على وظيفة منا�سبة، فبداأ العمل يف العام 2012 بتنظيف 

و�سيانة املكيفات لوح���ده. بعد عامني ومع تزايد الطلب وظف بدوره عامال مل�ساعدته، 

بينم���ا يبا�سر هو �سخ�سيا العمل االأ�سا�س���ي. وعقب 6 �سنوات ح�سل على فر�سة �سراء 

حمل لبيع الورود، اإذ ا�ستغل الفر�سة للدخول يف جمال جديد للم�ساريع، فكان لنا معه 

هذا اللقاء:

إعداد: زينب العكري

حسن الخباز: المشاريع... تجارب واقعية واكتساب خبرات
عقب 6 سنوات من المثابرة استطاع شراء محل للورود
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 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 
 

- هل ل���ك اأن حتدثنا عن امل�رشوع، وكيف قررت 
الدخول فيه؟

ه���و م����رشوع لبي���ع ال���ورود وال�سوكولت���ة وتغليف 
الهدايا، كنت اأتعامل مع حمالت الورود ل�سيانة مكائن 
التربيد وت�سلي���ح املكيفات، حتى عق���دت �سفقة مع 

�ساحب اأحد املحالت ل�رشاء املحل.
ومع كرة تعاملي مع اأ�سحاب حمالت الورود بداأت 
اأعرف طريق���ة العمل، فقررت خو����س التجربة يف البدء 
مب�رشوع جدي���د، وبعد ال�رشوع يف امل����رشوع دخلنا ال�سوق 
لروؤي���ة الأ�سي���اء اجلدي���دة فيه، وم���ا حاج���ة النا�س من 
م�ستلزم���ات، اإذ قمن���ا بتوفريها، وبالت���ايل فتحنا حمل 

.liliaflowers.bh@ ليليا للورود

- ه���ل ا�ستفدت من جتربة اجليل ال�سابق لك يف 
اإدارة الأعم���ال، وهل تتلق���ى الن�سيحة من اأفراد 

العائلة؟
ل، لك���ن كان لدى الوال���د اهلل يرحمه م�رشوع يف نقل 
ال�سخ���ور كم���ا كان ينقل الب�سائ���ع. اأما اإخ���واين، فهم 
موظف���ون يف مهن ر�سمية، واإن خو�س جتارب عديدة يف 
افتت���اح م�ساريع يف عدة جم���الت واأعمال خمتلفة يتيح 
الفر�سة يل ولل�سب���اب يف بناء م�ستقبل متجدد يف اإدارة 
الأعمال مثل كبار ال�رشكات العائلية البحرينية. يف الواقع 
مل اأتلَق الن�سائح، ولكن اأحر�س على اأخذ القرارات بعد 
ا�ست�سارة الأقارب والأهل مما ي�ساعدين يف اتخاذ القرار 
ال�سحيح، حيث اإن التفكري اجلماعي يجعل اتخاذ القرار 
اأكر �سهولًة و�سوابا، كما اأن دعم العائلة ي�ساند كثريا 

يف ت�رشيع اخلطوات نحو الطريق ال�سحيح.
- كي���ف تدي���ر امل����رشوع، وه���ل تك���ون موجودا 
با�ستم���رار اأم ت�سع اخلط���ط والربامج للعاملن 
لدي���ك؟ م���ا اأ�سلوب���ك يف الإدارة، وكي���ف تطوره 

متا�سيا مع املتغريات؟
لبد من املتابعة لحتياج���ات والتزامات املحل من 
�رشاء م�ستلزمات جديدة وم�رشوفات، حيث اأتواجد يوميا 
يف املح���ل؛ لو�سع اخلط���ط العملية للو�س���ول للنجاح، 
حي���ث اإن اخلطة هي �سمان ا�ستمرار امل�رشوع، واأتناق�س 
ب�س���كل م�ستمر م���ع املوظفن؛ للوقوف عل���ى الأخطاء 
وح���ل امل�س���كالت والأزم���ات لتفاديه���ا يف امل�ستقبل، 
وبالتايل اأ�سمن راحة العمال يف العمل. كما اأتابع ب�سكل 
م�ستم���ر املوديالت اجلديدة م���ن امل�سممن واملواقع 

املتخ�س�سة يف هذا املج���ال من خارج البحرين؛ لتوفري 
اجلدي���د للزبائن، كم���ا اأحر�س على الدخ���ول يف دورات 

للتن�سيق والت�سميم لإحداث اإبداع اأكر يف خدماتنا.
- هل تفكر بتطوير وتو�سيع اأعمالك؟

نع���م، اإذ يج���ب عل���ى اأ�سح���اب الأعم���ال التطوي���ر 
امل�ستمر متا�سيا مع الأف���كار اجلديدة لتلبية متطلبات 
الزبائ���ن، حيث اإن جم���ال تن�سيق وبيع ال���ورود متجدد 
دائم���ا، ولبد من تطوي���ر الأعمال؛ لأن ذل���ك يرجع اإلى 
حاج���ة امل�ستهلكن. وبالطب���ع كل �ساحب عمل يهدف 
لتو�سي���ع م�رشوعه من خالل افتتاح فروع اأخرى، فمتى ما 
�سنح���ت الفر�سة املنا�سبة له يخط���و نحو جتربة جديدة 

بعد درا�ستها.



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها السيدة 

بهية عبدالوهاب كاظم ناصر املالك لـ اميجوس لإلنشاء )مؤسسة فردية( واملسجلة 

شركة  إلى  لها  اململوكة  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالب   ،93666 رقم  القيد  مبوجب 

لتصبح  وذلك  آالف(،  )عشرة  بحريني  دينار   10000 وقدره  برأسمال  محدودة  تضامن 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 1. بهية عبدالوهاب كاظم تاصر

SURESH MEETHALA PONNAMBERKANDIYIL .2

القيد:93666
 التاريخ :2018/9/9

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 119294
التاريخ: 22/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )104949( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة االلوان لإلدراة ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة أصحاب لشركة االلوان لإلدراة ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 119294، طالبني تغيير اإلسم التجاري 
من: لشركة األلوان لإلدراة ذ.م.م

Alalwan Management W.L.L
 إلى: االلوان لصناعة املالبس ذ.م.م

Alalwan clothes manufacture W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 121998
التاريخ: 6/9/2018

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

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املسجلة  خليفة  آل  أحمد  عبداهلل  الشيخ  ملالكها  ش.ش.و  ترايدنت  جولدن  شركة 

مبوجب القيد رقم 121998، طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة 

)BD 250(، بني  ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره مئتان وخمسون دينار بحريني 

كل من: 

1. الشيخ عبداهلل احمد ابراهيم ال خليفة

2. الشيخة جناح عبداهلل عبدالرحمن ال خليفة

 تعلن شركــة عقارات السيف ش.م.ب، رقم قيد
الفــرع  التجـــاري 44344-1، عـن تحــويـل  الســجـل 
الســـيف  الــى شـركـــة  آيـالنـــد،   المحـلـي لمجــــك 
للترفــيـه ش.ش.و، رقـــم قــيد السـجــل التجــاري 
116986-1، والمملـوكــة مـن قـبل شــركة عقــارات 

الســيف ش.م.ب. 

12الخميس 13 سبتمبر 2018 - 3 محرم 1440 - العدد 3621



13الخميس 13 سبتمبر 2018 - 3 محرم 1440 - العدد 3621
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فوتيل يدعو اإلى ر�س ال�شفوف مبواجهة اإيران

دع���ا قائد القي���ادة املركزية االأمريكي���ة، جوزيف فوتيل، اأم����س االأربعاء، دول اخللي���ج اإلى “ر�س 
ال�شفوف يف مواجهة التهديدات االإيرانية املزعزعة لال�شتقرار واملنظمات املتطرفة العنيفة”.

ج���اء ذلك يف كلمة األقاها فوتي���ل خالل اجتماع روؤ�شاء اأركان دول “جمل�س التعاون اخلليجي” وم�رص 
واالأردن والقي���ادة املركزي���ة االأمريكية، الذي بداأ اأعماله اأم�س يف الكوي���ت؛ لبحث �شبل تعزيز التعاون 
الع�شكري والدفاع امل�شرتك، ح�شب ما اأفادت به وكالة االأنباء الكويتية الر�شمية )كونا(. وقال فوتيل: 
“اثنان من التهديدات االأمنية املتوا�شلة يوجدان يف هذه املنطقة؛ اأن�شطة اإيران املزعزعة لال�شتقرار، 
واملنظم���ات املتطرف���ة العنيف���ة”. واعترب امل�ش���وؤول الع�شكري اأنه م���ن “امللح القي���ام بتعزيز ودمج 
قدراتن���ا مل�شالح اأمننا القومي امل�شرتكة”. ولفت اإلى وج���ود “مواءمة على امل�شتويات كافة من خالل 
عقد املوؤمترات والتمرينات والتدريبات الثنائية وامل�شرتكة لتحقيق مثل هذه االأوا�رص”. وتابع: “يجب 

اأن ال نعمل على اأي قرار اأو طريق يكون خمالف حللفائنا؛ الأن ذلك فيه م�شلحة حتّدينا لالأعداء”. 
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بغداد ـ رويترز:

عمان ـ اف ب:

واشنطن ـ رويترز:

أنقرة ـ أ ف ب:

اأم�����س  مفخخ����ة،  �شي����ارة  انفج����رت 
االأربع����اء، يف حمافظة �شالح الدين �شمال 
العا�شم����ة العراقي����ة بغداد، االأم����ر الذي 
�أ�سف����ر ع����ن �سق����وط 5 قتلى عل����ى االأقل 
واإ�شابة 32 اآخرين، على ما اأوردت وزارة 

ال�شحة العراقية.
وذكر مركز االإع����الم االأمني يف بيان، 
اأن االنفجار ا�شتهدف مطعما قرب ق�شاء 
بيج����ي يف املحافظ����ة، يف هج����وم مل تعلن 
اأي جه����ة امل�شوؤولية عن����ه حتى االآن، لكن 
تنظيم “داع�����س” االإرهابي ي�شن هجمات 

مماثلة يف العراق. 
ونقل����ت وكالة “رويرتز” عن م�شادر 
اأمني����ة قوله����ا، اإن انتحاريا يق����ود �شيارة 
ممتلئة باملتفج����رات هاجم املطعم الذي 
يقع عل����ى طريق �رصي����ع، م�ش����رية اإلى اأن 
ال�شيارة املفخخة دم����رت مطعما عادة ما 

يرتاده اأفراد قوات االأمن.

حكمت حمكمة اأم����ن الدولة االأردنية، 
اأم�����س االأربعاء، عل����ى 6 اأردنيني بال�شجن 
لف����رتات تراوح����ت ب����ني 4 اأع����وام و 15 
عام����ا بع����د اإدانته����م بته����م ترواحت بني 
“الرتوي����ج” لتنظي����م داع�����س ومهاجم����ة 
مرك����ز اأمن����ي، بح�شب م����ا اأف����ادت وكالة 
“فران�����س بر�����س”. ويف الق�شي����ة االأولى، 
حكم����ت املحكمة يف جل�ش����ة علنية على 3 
من املتهمني باالأ�شغال ال�شاقة 5 اأعوام، 
وعلى مته����م راب����ع باالأ�شغ����ال ال�شاقة 4 
اأع����وام، بع����د اإدانته����م بتهم����ة “الرتويج 
جلماع����ة اإرهابية”، يف اإ�ش����ارة اإلى تنظيم 

“داع�س”.
 ويف الق�شية الثانية، حكمت املحكمة 
على اثنني من املتهمني باالأ�شغال ال�شاقة 
15 عام���ا، بع���د اإدانتهم بته���م “املوؤامرة 
بق�شد القيام باأعمال اإرهابية”، و”القيام 
باأعم���ال اإرهابي���ة با�شتخ���دام االأ�شلح���ة”، 
و”حيازة اأ�شلحة بق�شد ا�شتخدامها للقيام 

باأعمال اإرهابية”.

قال����ت وزارة اخلزان����ة االأمريكي����ة يف 
بيان اإنها ا�شتهدفت زعيم ف�شيل م�شلح 
يف ليبيا بعقوبات اأم�س االأربعاء الإ�شداره 
اأوام����ر ب�شن هجمات عل����ى من�شاآت نفطية 
يف ليبيا. وقالت وزارة اخلزانة اإن اإبراهيم 
اجل�����رصان اأ�����رص بال�ش����الم واال�شتق����رار يف 
ليبيا باالإ�رصاف على القوات التي هاجمت 
من�شاآت النفط الليبية يف منطقة ”الهالل 
النفطي“ التي تعد هدفا مربحا للف�شائل 

امل�شلحة املارقة واملجرمني.
وقال����ت �شيج����ال مانديلك����ر وكيل����ة 
االإره����اب  ل�ش����وؤون  اخلزان����ة  وزارة 
واملخاب����رات املالية ”الهجمات املتكررة 
مليلي�شي����ا اجل�رصان على من�ش����اآت النفط 
الليبية اأحلقت اأ�رصارا ج�شيمة باقت�شادها 
وحرم����ت ال�شعب الليبي من عائدات نفط 
اأن  واأ�شاف����ت  ال����دوالرات“.  مبلي����ارات 
هجم����ات اجل�����رصان توؤثر عل����ى �شادرات 

النفط الليبية منذ عام 2013.

ن�ش���ب الرئي�س الرتك���ي، رجب طيب 
اأردوغ���ان، نف�ش���ه رئي�شا ل�رصك���ة �شندوق 
ال���روة ال�شيادية يف الب���الد، بينما اأ�شبح 
�شهره وزي���ر املالية ب���راءت األبريق نائبا 
لرئي����س ال�شندوق، وفقا لق���رارات ن�رصت 

يف اجلريدة الر�شمية، اأم�س االأربعاء.
الرئا�شي���ة،  الق���رارات  وبح�ش���ب 
مت تعي���ني ظاف���ر �شومني���ز مدي���را عام���ا 
لل�شندوق. م���ن جانب اآخر، خف�شت وكالة 
فيت����س للت�شني���ف االئتم���اين، ت�شنيفها 
الأربع���ة م�شارف تركية عل���ى خلفية تزايد 
خماط���ر االقت�شاد الرتكي بع���د انخفا�س 
�شعر �رصف الل���رية الرتكية موؤخرا.  و�شمل 
 “ م�ش���ارف  م���ن  كل  التخفي����س  اإج���راء 
اأنا�شول���و بن���ك” و”فيب���ا بن���ك” و”�شكر 
بن���ك” و “اأوديا بنك”. وقال���ت فيت�س اإن 
قرارها يعك�س “املخاط���ر املتزايدة التي 
حتي���ط ب���اأداء امل�شارف ونوعي���ة اأ�شولها 
وراأ�شماله���ا و�شيولته���ا واأ�شكال التمويل 
بعد تقلبات االأ�شواق يف املرحلة االأخرية”.

5 قتلى بانفجار 
مفخخة �شمال بغداد

االأردن... �شجن 6 متهمني 
ب�“الرتويج” ل� “داع�س”

اأمريكا تعاقب زعيم 
ف�شيل م�شلح يف ليبيا

اأردوغان يعني نف�شه 
يف “من�شب جديد”

وزيرا خارجية ودفاع اأمريكا: التحالف يحمي املدنيني باليمن
“�رصبة قوية” للحوثيني يف معارك احلديدة

واأ�ش����اف وزير اخلارجي����ة االأمريك����ي اأن اإدارة 
الرئي�����س دونالد ترامب �ش����وف توا�شل العمل عن 
كثب م����ع التحال����ف العربي ل�شم����ان دعم اجلهود 
التي تقودها االأم����م املتحدة الإنهاء احلرب االأهلية 

يف اليمن.
واأك����د بومبي����و العمل م����ع الريا�����س واأبوظبي 
التج����اري  الدع����م  باإي�ش����ال  “ال�شم����اح  ل�شم����ان 
واالإن�ش����اين للمدنيني من خ����الل العديد من ال�شبل 
املمكن����ة، واتخاذ اإج����راءات تخفف من اأث����ر ال�رصاع 

على املدنيني والبنية التحتية”.
ويفر�س القانون االأمريكي على اإدارة ترامب 
تقدمي مث����ل هذه ال�شهادة، اإذا كانت تنوي االإبقاء 
من دون تغي����ري على دعمه����ا اللوج�شتي للتحالف 
العرب����ي من اأجل دح����ر ميلي�شيا احلوث����ي االإيرانية 

املتمردة وا�شتعادة ال�رصعية.
من جانبه، اأعلن وزير الدفاع االأمريكي جيم�س 
ماتي�����س تاأيي����ده الكام����ل ملا ج����اء يف بي����ان وزير 
اخلارجي����ة، موؤكدا ب����دوره اأن حكومت����ي ال�شعودية 
واالإم����ارات تبذالن كل جهد ممك����ن للحد من وقوع 

اإ�شاب����ات بني املدنيني اأو اإحل����اق ال�رصر يف البنية 
التحتية املدنية. واأ�شار ماتي�س اإلى اأن هذا االلتزام 
ينعك�����س يف دع����م التحالف للجه����ود التي تقودها 
االأم����م املتحدة يف اليم����ن. ميداني����ا، اأحكمت األوية 

العمالق����ة العاملة �شمن الق����وات ال�رصعية باليمن، 
بدع����م م����ن ق����وات التحال����ف العرب����ي، �شيطرتها 
الكاملة على منطقة كيلو 10 باحلديدة بعد معارك 
عنيفة م����ع ميلي�شيات احلوث����ي االإيرانية. وذكرت 

م�ش����ادر ع�شكري����ة ميداني����ة اأن األوي����ة العمالق����ة 
اأحكم����ت ال�شيط����رة عل����ى منطقة كيل����و 10 عقب 
مع����ارك م�شتمرة م����ع ميلي�ش����ات االنقالبيني. واإثر 
ذل����ك دفع املتمردون بتعزي����زات كبرية لتح�شني 
دفاعاتها يف منطقة كيلو 16، حيث متر تعزيزاتها 
القادم����ة من �شنعاء وتعز ورمي����ة واملحويت، بعد 
�سق����وط منطق����ة كيل����و 10. وذكرت امل�ش����ادر اأن 
مروحي����ات اأبات�شي تابعة للتحالف العربي ق�شفت 
خالل �شاع����ات الليل مواق����ع املتمردين يف منطقة 
كيلو 10 و 16. وتخو�����س األوية العمالقة منذ اأيام 
ع����دة معارك مع املتمردين به����دف التقدم و قطع 

جميع خطوط �إمد�د�ت �حلوثيني �لرئي�سية.
ويف ال�شي����اق، ا�شتهدف����ت غ����ارات للتحال����ف 
يف  االإ�شرتاتيج����ي  املع�����رص”   “ مع�شك����ر  العرب����ي 
حمافظة حجة بني مديريت����ي  م�شتباأ و  حريان الذي 
ي�شتخدمه احلوثيون لتدريب عنا�رصهم، الذين متد 

بهم جبهتي حر�س وحريان.
و�أدت تلك �لغار�ت �إلى �سقوط ع�رش�ت �لقتلى 

من عنا�رص امليلي�شيات املوالية الإيران.

• قوات التحالف تر�شد االأعمال التخريبية التي يرتكبها احلوثيون	

قال وزير �خلارجية �لأمريكي، مايك بومبيو، �م�س �لأربعاء، �إنه �شهد �أمام �لكونغر�س �أن 

�ل�شعودية و�لإمار�ت تعمالن على تفادي �لإ�شر�ر باملدنيني يف �ليمن.

�ل�شعودية و�لإم��ار�ت تتخذ�ن  �أن حكومتي  �لكونغر�س،  �أبلغ  �أنه  و�أ�شاف بومبيو يف بيان 

خطو�ت ملمو�شة للحد من خطر �لإ�شر�ر باملدنيني و�لبنية �لتحتية �ملدنية جر�ء عمليات 

حتالف دعم �ل�شرعية باليمن.

دم�سق “متهمة” با�ستخدام الكيماوي يف الغوطة واإدلب
تركيا تكثف ت�شليح املعار�شة من اأجل “معركة ا�شتنزاف”

ق���ال حمقق���ون م���ن االأم���م املتح���دة، يعملون 
يف جم���ال حق���وق االإن�شان، اأم�س االأربع���اء، اإن قوات 
النظ���ام ال�ش���وري اأطلقت غ���از الكل���ور، وهو �شالح 
كيم���اوي حمظ���ور، يف الغوطة ال�رصقي���ة التي كانت 
تخ�شع ل�شيط���رة املعار�شة ويف حمافظة اإدلب هذا 

العام، يف هجمات متثل جرائم حرب.
وذك���ر م�ش���وؤول باالأم���م املتح���دة ل�”رويرتز” 
اأن ه���ذه الوقائع ترف���ع عدد الهجم���ات الكيماوية، 
الت���ي وثقته���ا جلن���ة التحقي���ق ب�ش���اأن �شوري���ا يف 
الب���الد منذ ع���ام 2013 اإل���ى 39 هجوم���ا، منها 33 
هجوم���ا من�شوب���ا للحكوم���ة. ومل يتم حتدي���د هوية 
املت�شب���ب يف الهجمات ال�شتة االأخ���رى. هذا وحتذر 
الوالي���ات املتحدة نظام ب�ش���ار االأ�شد من ا�شتخدام 
االأ�شلح���ة الكيماوي���ة يف هج���وم مرتق���ب للق���وات 
احلكومية ال�شورية وامليلي�شي���ات املتحالفة معها 
على اآخ���ر معاق���ل املعار�شة امل�شلح���ة يف حمافظة 
اإدلب، �شمايل البالد. وق���ال م�شت�شار االأمن القومي 
االأمريك���ي، ج���ون بولت���ون، اإن الوالي���ات املتح���دة 
وحلفائه���ا الربيطانيني والفرن�شي���ني اتفقوا على 
اأن اأي ا�شتخ���دام الأ�شلحة كيماوي���ة اأخرى من جانب 

دم�شق �شيوؤدي اإل���ى ت�شعيد كبري، مقارنة بال�رصبة 
ال�شابق���ة بعد ا�شتخدام الكيم���اوي يف خان �شيخون 
باإدل���ب. واأو�شح بولتون يف بي���ان: “اإذا كان هناك 
ا�شتخ���دام لالأ�شلح���ة الكيماوي���ة، ف���اإن ال���رد  هذه 
امل���رة �شيكون اأق���وى بكثري”. م���ن جانبها،  كثفت 
تركي���ا م���ن اإمداداته���ا الع�شكري���ة اإل���ى مقاتل���ي 
املعار�ش���ة يف حمافظة اإدل���ب ال�شورية، لدعمها يف 
معركة “ا�شتنزاف” �شد اجلي����س ال�شوري وحلفائه 
املدعوم���ني من اإيران ورو�شيا قب���ل هجوم متوقع، 
بح�ش���ب “روي���رتز”. ونقلت الوكالة ع���ن م�شوؤولني 

كب���ار باملعار�ش���ة اإن تركي���ا اأر�شل���ت املزي���د من 
امل�شاع���دات الع�شكري���ة للمعار�ش���ني يف منطق���ة 
اإدل���ب وحولها منذ اأن ف�ش���ل اجتماع قمة عقدته مع 
اإيران ورو�شيا االأ�شبوع املا�شي يف التو�شل التفاق 
يجنب �شن هجوم على املنطقة. وحتذر تركيا، التي 
ا�شتقبلت بالفعل 3.5 مليون الجئ �شوري، من هذا 
الهجوم خ�شية اأن يدفع املزيد من ال�شوريني للفرار 
ع���رب احلدود، لك���ن خالف���ات وا�شحة م���ع اجلانبني 
الرو�س والرتك���ي مل يح�شما بعد م�ش���ري املحافظة 

التي ترتقب هجوما وا�شعا للجي�س ال�شوري.

حذر رئي�س غرفة جتارة طهران، م�شعود 
خوان�شاري، من انهي���ار الو�شع االقت�شادي 
يف اإي���ران خ���الل 3 اأ�شه���ر اإذا ا�شتمر الو�شع 

على هذا النحو.
وق���ال خوان�شاري يف ت�رصيح���ات نقلتها 
وكال���ة “مه���ر”، اإن “الب���الد �شتواج���ه �ش���ح 
الب�شائ���ع وال�شل���ع االأ�شا�شي���ة يف االأ�ش���واق 
يف االأ�شه���ر الثالثة املقبلة، يف ح���ال ا�شتمر 
الو�ش���ع االقت�ش���ادي االإيراين احل���ايل بهذا 

ال�شكل”.
واأك���د رئي�س غرفة التج���ارة يف طهران، 
يف اجتماع ملمثلي غرف���ة التجارة وال�شناعة 
واملعادن والزراعة يف طهران، اأم�س الثالثاء، 
اأن املنتج���ني يواجهون م�ش���اكل اال�شترياد 
ع���رب اجلمارك، حي���ث مل حت�ش���ل ب�شائعهم 

على �شهادات ترخي�س.
واأ�شاف اأن ه���ذه الب�شائع تقدر ب�139 

األ���ف حاوي���ة، حتت���وي عل���ى 7 مالي���ني طن 
م���ن الب�شائ���ع، و5.2 مليون ط���ن من ال�شلع 

االأ�شا�شية.
كم���ا اأ�ش���ار خوان�ش���اري اإل���ى اأن ارتفاع 
تكالي���ف التخزي���ن اأدى اإلى خف����س االإنتاج 
واإغالق العديد من امل�شانع وت�رصيح عمالها.

وانتق���د االأجه���زة احلكومي���ة والق�ش���اء 

تده���ور  اأ�شب���اب  ع���ن  امل�شاءل���ة  وغي���اب 
االأو�ش���اع، وعدم االهتم���ام بالقطاع اخلا�س 

ودعمه لتجاوز االأزمات االقت�شادية.
 وكان ا�شحاق جهانغريي نائب الرئي�س 
االإيراين ح�شن روح���اين، قد حذر االثنني، اأن 
اأو�شاع البالد “خطرية و�شاقة”، موؤكدا اأن “ 
اله���دف من العقوب���ات االأمريكية هو تدمري 
االقت�ش���اد االإي���راين”. وتوق���ع جهانغ���ريي 
تفاقم االأزمة االقت�شادي���ة ب�شبب انخفا�س 
مبيع���ات النف���ط االإي���راين مع ب���دء املرحلة 
الثانية م���ن العقوبات االأمريكية، يف نوفمرب 
القادم. ي�شار اإلى اأن حالة التذمر واال�شتياء 
ال�شعب���ي م�شتم���رة يف اإيران ب�شب���ب تدهور 
االأو�ش���اع االقت�شادي���ة واملعي�شي���ة نتيجة 
الغالء وانهيار �شعر العملة املحلية. واأفادت 
تقاري���ر ب���اأن النا�س ب���داأوا بتخزي���ن املواد 
الغذائي���ة وال�شلع االأ�شا�شية خوفا من �شحها 

وت�شاعف اأ�شعارها مع ا�شتمرار العقوبات.

برلني: علينا منع الهجمات 
الكيمياوية يف �شوريا

قال���ت وزيرة الدف���اع االأملانية اأور�شوال 
فون دير ليني، اأم�س، اإنه يتعني على اأملانيا 
وغريه���ا من الدول فعل كل ما بو�شعها ملنع 
ا�شتخ���دام االأ�شلح���ة الكيمياوي���ة يف �شوريا، 
م�شيف���ة اأن هن���اك حاج���ة “ل���رادع يتحل���ى 
اأم���ام  الوزي���رة  واأ�شاف���ت  بامل�شداقي���ة”. 
الربمل���ان بعد يوم���ني من ت�رصي���ح احلكومة 
باأنه���ا جت���ري حمادثات م���ع حلفائه���ا ب�شاأن 
انت�ش���ار ع�شك���ري حمتمل يف �شوري���ا، “على 
املجتم���ع ال���دويل، ونح���ن �شمن���ه، فعل كل 
�ش���يء ملنع ا�شتخ���دام االأ�شلح���ة الكيمياوية 
يف �شوري���ا”. وقال���ت امل�شت�ش���ارة االأملانية 
اأجني���ال مريكل، ام�س، اإن اأملانيا ال ميكنها اأن 
تدير ظهرها بب�شاط���ة يف حالة وقوع هجمات 

كيمياوية يف �شوريا.

دبي ـ العربية نت:

عواصم ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

برلين ـ رويترز:

الكويت ـ كونا:

• فريق التحقيق الدويل	

ال�شجن لنائب الرئي�س 
االإيراين ال�شابق

• م�شعود خوان�شاري	

ق�شت حمكمة اإيرانية اأم�س االأربعاء على 
حليف قريب للرئي�س ال�شابق حممود احمدي 
جن���اد بال�شج���ن الأكر م���ن 6 �شن���وات بتهم 
التظاهر والدعاية �شد النظام، على ما ذكرت 
و�شائل اإعالم اإيرانية. و�شغل ا�شنفديار رحيم 
م�شائي البالغ 57 عاما من�شب كبري موظفي 
الرئا�شة خالل واليتي الرئي�س ال�شابق املثري 
للج���دل ب���ني 2005 و2013. وق���ال رئي�س 
مكتب املدع���ي العام يف طهران غالم ح�شني 
اإ�شماعيل���ي اإن املحكم���ة ق�شت على م�شائي 
بال�شج���ن �شنة بتهم���ة الدعاية �ش���د النظام 
وخم����س �شن���وات بتهم���ة التواط���وؤ بغر����س 
ارت���كاب جرمية �ش���د االأمن القوم���ي و�شتة 
اأ�شه���ر الإهانة م�شوؤول���ني ق�شائيني، على ما 

نقلت وكالة اأنباء “ت�شنيم” املحافظة.

طهران ـ أف ب:

مسؤول إيراني: الوضع االقتصادي سينهار خالل 3 أشهر
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وبع���د ذل���ك �أخط����أ )ع���ن ق�ص���د 
رمب����؟( روح����ين يف ��صتح�ص�ر �حلرب 
مع �لعر�ق �لت���ي د�مت ثم�ين �صنو�ت 
وكلف���ت �أثم�ن�ً فلكي���ة، ب�رشي�ً وم�دي�ً، 
لإ�صق�طه���� عل���ى “�حل���رب” �لر�هن���ة 
و�خلروج ب��صتنت�ج ح��صم “موّحد” هو 
“ع���دم �لرت�جع... �أو �لنحن�ء”، ب�عتب�ر 
�أن نتيج���ة تلك �ملذبحة، مل تكن �صوى 
مو�صعه����  يف  لإي���ر�ن  ت�م���ة  هزمي���ة 
�جلغ���ر�يف و�لت�ريخ���ي! وهي ��صطرت 
يف كل ح�ل، �إلى “جت���ّرع ك�أ�س �ل�صم” 
و�ملو�فقة على وقف �لقت�ل، و�لعودة 
�إلى �ملرّب���ع �لأول من دون حتقيق �أي 
ه���دف �نت�ص�ري، ل عل���ى �لأر�س، ول 

على م�صتوى تغيري �لنظ�م يف بغد�د.
و�ملف�رقة �لعجيبة هي �أن طهر�ن 
�آن���ذ�ك ك�نت ق�درة يف حمط�ت كثرية 
م���ن تلك �حل���رب، على �لو�ص���ول �إلى 
تف�دي �رشب �ل�صم و�لإقر�ر ب�لهزمية! 
ب���ل ك�ن ميكنه���� �دع����ء �ص���يء م���ن 
مو�فق���ة  جله���ة  �أك�ن  “�لنت�ص����ر”، 
�لرئي����س �لر�حل �ص���ّد�م ح�صني على 
�لعودة �إلى �تف����ق �جلز�ئر �لذي ك�ن 
قد مّزق���ه ع�صية �حل���رب، و�لذي ك�ن 
يت�صمن مك��صب لإير�ن )�ل�ص�ه( على 
ح�ص�ب �لع���ر�ق، �أو جلهة �لتعوي�ص�ت 
�مل�ّدية �لط�ئلة �لت���ي ُعر�صت عليه� 
لإقن�عه���� بوق���ف �لقت����ل! ع���د� ع���ن 
ذل���ك، و�لأهم منه رمب�، ه���و �أن لئحة 
�لت���ي  و�مل�دي���ة  �لب�رشي���ة  �خل�ص�ئ���ر 
�أ�ص�بت �لطرفني ك�ن ميكن له� �أن ل 
تطول �أكرث ف�أكرث وخ�صو�ص�ً يف �أرق�م 

�صح�ي�ه�!
يف �صف���وة كالم �ل�صي���خ روح����ين 
�أن طهر�ن مثلم���� “مل ترت�جع وتنحن” 
�أم����م �لعر�ق ب�لأم����س، فهي �ليوم لن 
“ترت�ج���ع ولن تنحني” �أم����م “�صغط 
جمموع���ة جديدة يف �لبي���ت �لأبي�س”! 
لكن �لغري���ب يف �لأم���ر، �أن ق�ئل هذ� 
�لكالم هو )و�هلل �أعلم( �أول �مل�صككني 
فيه! تبع����ً لعتب�ره �أك���رث و�قعية من 
خ�صوم���ه �ملح�فظني! ث���م تبع�ً لكونه 
�لع�م���ة  )ب�صفت���ه  �ملت�رشّري���ن  �أول 
كرم���ز لالإ�صالحي���ني( م���ن �ملك�ب���رة 
�مل����يل و�لقت�ص����دي  �لو�ق���ع  عل���ى 
و�ل���دويل،  و�لإقليم���ي  و�ل�صي��ص���ي 
و�ل�صتم���ر�ر يف �نته����ج �صي��صة نطح 

�حل�ئط، �لأمريكي وغري �لأمريكي!
بل �أكرث من ذلك، مييل �لفرت��س 
�إل���ى �أن روح����ين ي�صتح����رش �حلرب مع 
�لع���ر�ق يف �صي�ق تعبوي لكنه يف و�قع 
�لأمر يح�ول “تذك���ري” �ص�حب �ل�ص�أن 
و�لقر�ر يف طه���ر�ن بك�رثية �لتوقيت 
�لغلط للق���ر�ر �ل�صح! ويدع���و مو�ربة 
�إل���ى جتّنب تكر�ر جت���ّرع تلك �لك�أ�س، 
ط�مل���� �أن �لإمك�ني���ة لذل���ك ل ت���ز�ل 

مت�حة!. “�مل�صتقبل”.

نتيجة واحدة 
لحرَبين؟! )2(

�إذ تط���ل بر�أ�صه� على مدخ���ل �خلليج �لعربي، 
وحتتوي �لز�وي���ة �ل�رشقية جلزي���رة �لعرب، حينه� 
نعلم مل�ذ� �صلطنة عم����ن دولة متفّردة يف �لكثري 
من �ملز�ي� �لتي م�ز�لت تر�صم هذ� �لتميز و�لتفّرد 

يف �ملنطقة.
ل�صع���ب هذ� �لبلد ن�صيب من تكوينه �ملتنوع 
م� ب���ني �ل�صهل و�جلب���ل و�ل�ص�ح���ل، �لبحر و�لنخل 
و�جلب����ل �ملهيب���ة ذ�ت �ل�صخور �ملل�ص����ء �جلرد�ء 
�لتي تف�صل مو�جهة �ل�صم�س بر�أ�صه� �لع�ري لكي 
ينزل م� ينزل عليه� من �أمط�ر �إلى �لودي�ن لتتكرر 
�للوحة �لر�ئع���ة على مّد �لب�رش، تل���ك �للوحة �لتي 
جتمع �أخ�رش قم���م نخيله�، ب�صمر �جلب�ل �ل�ص�خم�ت 

يف �ألو�نه� �لبنّية �ملحمّرة.
�ملي����ه  ت�ص���ّخ  �لأف���الج  ت���ز�ل  ل  عم����ن  يف 
�لطبيعية �لعذبة لت�صقي �ملز�رع، ول تز�ل �لعيون 
تنب���ع لتذكرين بعي���ون �لبحرين �لت���ي ك�نت ذ�ت 
يوم �أ�ص�����س ده�صته� و�صهرته� ورع�صة من ير�ه� 
لأول م���رة، و�لت���ي �ص�رت – م���ع �لأمل - �آث�ر�ً بعد 
“عي���ون”! م�ز�ل �لأطف����ل يف عم����ن ينزلون �إلى 
�لعيون ب���ر�ءة جميل���ة حمببة، ول ت���ز�ل �ل�صخور 
�ملل�ص�ء تروي ق�ص�س ذكري�ت �مل�ء �لتي �صحنت 

�أطر�فه�.
حتكي �لق���الع �لعم�نية �ل�ص�خمة، �صو�ء ك�نت 
قلع���ة ن���زوى، �أو �لر�صت����ق، �أو نخ���ل، �أو به���ال، �أو 
�جلاليل، كم� حتكي ح�صون �صور وبرك�ء، ق�ص�ص�ً 
حل���روب د�رت رح�ه� على هذه �لأر�س و�صو�طئه� 
م���ن �أجل �ل�صيط���رة على هذه �مل�ص�ح����ت �له�ئلة 
م���ن �خل���ري�ت، وهذه �ملم���ر�ت �مل�ئي���ة �حليوية، 
حتك���ي ق�ص����س �لهند�صة غ���ري �ملتم�ثل���ة، وغري 
�ملتط�بق���ة بني �أيٍّ من �حل�ص���ون �أو �لقالع، فلكل 
منه���� مهند�ص���ون حّنكتهم �خلرة �لت���ي جعلتهم 
مييزون بني �أغر��س �إق�مة ه���ذه �لقالع، و�لتفنن 
يف �صموده���� يف وجه �حلروب، ووقوفه� �ص�خمة يف 

ظل �حل�ص�ر، فال يجوع من فيه� ول يظم�أون.
�بتع���د �أك���رث ع���ن �مل���دن و�لعو��ص���م، لتجد 
�لن��س على �أكرث م� يكونون من �لطبيعية، فد�ئم�ً 
�لعو��ص���م عي���ون �لع��صف���ة يف �أي���ة دول���ة، بينم� 
�لأطر�ف �أكرث هدوء�ً و�صف�ء... هكذ� �لأمر يف �أكرث 
�لب���الد، بينم� يف عم����ن ل تدري �أيه���م �أهل �ملدن 
و�أه���ل �لأري����ف و�لق���رى و�لبلد�ت، حي���ث تلقى 
�لن��س وك�أنك تعرفهم من���ذ زمن بعيد، ك�أنه للتو 
ق���د �نقطع �حلديث وع�د ليت�صل، وك�أن �ملج�ل�س 

م� غ�دره� رو�ده� �أبد�ً.
�ل���رت�ث يف عم����ن لي�س �أه�زي���ج ورق�ص�ت ل 
�ص����أن له� ب�لي���وم، �أو مالب�س مت�صّنع���ة للت�صوير 
و�ملن��صب����ت فقط، �إمن� �صيء يع��س يومي�ً، لذلك 
يبق���ى حي����ً، ول ح�جة كب���رية لنفخ �ل���روح فيه يف 
�أو�س���اط تعلم �أنها لن ت�ستطي���ع �إال �أن تبقي جانباً 
ب�صيط����ً من �ملظ�ه���ر، بينم� �ل���رت�ث يف عم�ن هو 
حي�ة ك�ملة، يعي�صه� �لفرد، مع م� تغرّي منه�، ومع 
م���� ذه���ب منه� �إل���ى �حلد�ث���ة، �إل �أن �لب�قي لي�س 
ب�لأمر �لي�صري ليجري �حلف�ظ عليه، فهذ� �لحتف�ء 
ب�ل�صيف، وجت�ذبه، و�لأن�س به، وغمره ب�صعور من 
�ملحبة، و�أنه بحلوله عليه���م �إمن� �رشّفهم وخ�ّصهم 

مبعروف.
عم����ن تكّه���ن ي�صع���ب �أن ي�ص���ل �إليه من مل 
تعجنه ثق�فة هذه �لبيئة، نكهةٌ من �لظلم �أن تذوي 
يف مه�وي �لذ�ئقة، �أ�ص�طري �لبح�ر �لزرق�ء و�أجم�د 
�جلب�ل �ل�صّم، �أ�ص�لة تك�د تغزوك رو�ئحه�، قطعة 
م���ن �لأ�ص�لة �لتي ترّدن� رّد�ً عزي���ز�ً �إلين�... �عتز�ز 
ب�لت�ري���خ م���ع تو��صع ج���ّم، �صن�بك خي���ل ل تز�ل 

تقدح �ل�رشر جري�ً م�صتفي�ص�ً نحو ذو�تن�.

��صط���رت  �مل��ص���ي،  يولي���و  يف 
�ملع���د�ت و�جلر�ف����ت �لإ�رش�ئيلي���ة �أن 
تن�صح���ب من قري���ة �خل����ن �لأحمر �رشق 
مدين���ة �لقد����س �ملحتل���ة يف �ل�صف���ة 
�لغربي���ة، �لت���ي يعي����س �أهله� يف خوف 
�صدي���د وح���زن عمي���ق ج���ر�ء م�ص�ع���ي 
�لحتالل �ملحموم���ة و�ملتو��صلة لهدم 

�لقرية.
�لن�صح����ب مل يكن �صح���وة �صمري 
�إ�رش�ئيلي، �إمن� ب�صب���ب غ�صب و��صتي�ء 
م���ن  وحتذير�ته����  �لأوروبي���ة  �ل���دول 
�تخ����ذ �إج���ر�ء�ت �صد �إ�رش�ئي���ل يف ح�ل 
هدم �لقرية، وذلك بع���د �إعالن �لكي�ن 
�ل�صهيوين جتم���ع خ�ن �لأحم���ر منطقة 
ع�صكرية مغلقة و�إخط����ره �ملتو�جدين 
ب�رشورة �إخالء �ملك�ن، و�رشوع �جلر�ف�ت 
بت�صوية �لطريق متهيد� للهدم، وهو م� 
تز�م���ن مع و�صول �لعدي���د من قن��صل 
وروؤ�ص����ء �لبعث����ت �لأوروبية و�لع�رش�ت 
من �ملت�ص�منني مع �أه�يل �خل�ن �لأحمر.
ويف �خل�م�س م���ن �صبتمر �جل�ري، 
عل���ى  �لق�ن���وين  �لط�ب���ع  �إ�صف����ء  مت 
ق���ررت  حي���ث  �لإ�رش�ئيلي���ة،  �جله���ود 
�ملحكمة �لعلي� �لإ�رش�ئيلية �إخالء وهدم 
قري���ة �خل�ن �لأحمر م���ع �إعط�ء �صالحية 
�لبدء بتنفيذ �لقر�ر للجي�س �لإ�رش�ئيلي. 
�إ�رش�ئي���ل ت����رش على هدم �خل����ن �لأحمر 
رغ���م �أنه� قرية فق���رية يعي�س به� نحو 
180 بدوي����، يف �أك���و�خ م���ن �ل�صفيح 
و�خل�ص���ب وتت�صم ب�ص���ح �ملي�ه وق�صوة 
�ملن�خ، لكن �أهميته� تكمن يف موقعه�، 
حي���ث تقع ب���ني م�صتوطن���ة كرى تقع 
قريب���ة م���ن �لقد����س وه���ي م�صتوطنة 
مع�ليه �أدوميم وم�صتوطنة �أخرى �أ�صغر 

وهي م�صتوطنة كف�ر �أدوميم.
دعن���� �لآن م���ن �ل���كالم �حلقوق���ي 
و�لق�نوين من قبيل �لقول �إن م� يحدث 
يتن�ف���ى مت�م� م���ع كل �لقو�ن���ني، و�أن 
نق���ل �ل�ص���ك�ن ب�لق���وة وتهجريهم من 
م�ص�كنه���م ي�ص���كل �نته����ك� للق�ن���ون 
�لدويل، ف�ملو�صوع �لآن �صديد �لأهمية 
لإ�رش�ئيل �لت���ي ل ي�صغله� �إل ��صتكم�ل 
خمطط�ته���� �ل�صتيط�ني���ة وخلق و�قع 
يجعل �لأر��صي �ملر�صحة لإق�مة �لدولة 
�لفل�صطينية جمرد جيوب منف�صلة غري 
مرت�بط���ة وي�صعب �لف�ص���ل بينه�، مع 
�صم�ن ت�صهيل �لو�صل و�لتو��صل بني 

�مل�صتوطن�ت �لإ�رش�ئيلية �ملختلفة.
قري���ة �خل����ن �لأحم���ر �لآن بح�ج���ة 
لتو�جد �صعبي كثيف من �لفل�صطينيني 
وت�ص�من دويل حقيقي من �ل�صخ�صي�ت 
�ملعروفة و�مل�صهورة على �ل�صعيدين 
�لعربي و�لع�مل���ي حلم�يته� من �لهدم 
�لإج���ر�ء�ت  يف  �ل�ص���ري  م���ع  ب�لتز�م���ن 
�لق�نوني���ة �لدولي���ة و�ل�صغط �لر�صمي 
�لعربي من �أجل توجيه ر�ص�ئل حتذيرية 

لإ�رش�ئيل من قبل �لدول �لأوروبية.
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سوالف

م���ن �لغريب ج���د� �أن تخ�ص����س خطبة يوم 
�جلمع���ة يف �أحد �مل�ص�جد للتقليل من �لإجن�ز�ت 
�ل�صخم���ة �لت���ي حققته���� �لبحري���ن يف �حلق���ل 
�لرتب���وي و�لتعليم���ي و�لقف���ز�ت �لر�ئدة �لتي 
حتقق���ت بف�ص���ل �لدع���م �لكب���ري �ل���ذي توليه 
�لقي����دة للعلم و�لرتبية مبختلف �جلو�نب. لقد 
و�صل���ت �لبحري���ن �إلى �أعلى �ملر�ت���ب �لع�ملية 
وب�صه����دة �لتق�ري���ر و�ملنظم����ت �لدولي���ة ثم 
ي�أت���ي خطيب جمعة ويقول: )�إنن���� حتى �لآن مل 
نحق���ق �صيئ� يذك���ر يف �صب�ق �لعل���م و�لتعليم، 
م���� نر�ه ون�صمعه لي�س �إجن����ز�ت حقيقية موؤثرة 
تتن��ص���ب وه���ذه �ل�صن���و�ت �ملدي���دة للعملية 

�لتعليمي���ة �لتي م�ص���ت عليه� حت���ى �لآن مئة 
ع����م وتق�رير �لهيئ����ت �لأممي���ة يف ت�صنيفه� 
ت�صنيف����ت خم�دع���ة وهمي���ة ل م�صد�قية له�، 
كذل���ك ع���دم �لهتم����م ب�ملعلم �ل���ذي هو حجر 
�لأ�ص�����س �ل���ذي يق���وم علي���ه �ص���الح �أو ف�ص�د 
�لعملي���ة �لتعليمية برمته�، �إنن���� نوهم �أنف�صن�، 
�أو يوهمن���� �مل�صوؤولون �أنه���م �أ�صح�ب �إجن�ز�ت 
تعليمية ف���ذة غري �أنه� �ص���ور وهمية ل حقيقة 

له� و�قع �لأمر(.
وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م حقق���ت �ملرك���ز 
�لأول عربي���� يف �لعلوم و�لث����ين يف �لري��صي�ت 
يف �لختب����ر�ت �لع�ملية �لتي تق�م مرة كل �أربع 

�صن���و�ت، فه���ل نح���ن مل نحقق �صيئ���� يذكر يف 
�صب����ق �لعلم و�لتعليم؟ ح�صل���ت �لبحرين على 
نت�ئ���ج متميزة يف تقري���ر �ملعرفة �لعربي حيث 
�أ�ص����ر يف �لف�صل �لث�لث �إلى �أن �صورة �لتعليم 
يف �لبحرين ن��صعة وم�رشفة على �ل�صعيد �لعربي 
وعلى �ل�صعيد �لدويل، و�لبحرين ت�صكل ظ�هرة 
جدي���رة ب�لهتم����م من حيث حتقيقه���� �صل�صلة 
من �لإجن����ز�ت �ملتمي���زة يف �حلق���ل �لتعليمي 
و�لرتب���وي �أدت �إلى و�صعه� يف �أف�صل �ملر�تب 
بني �لدول �لعربية، فكيف مل نحقق �صيئ� يذكر 
يف �صب����ق �لعل���م و�لتعلي���م؟ ح�صل���ت �لبحرين 
عل���ى نت�ئج م�رشف���ة يف تق�ري���ر �لتعليم للجميع 

�ل�ص����درة عن �ليون�صكو لأربع �صنو�ت متت�لية، 
فهل نح���ن مل نحقق �صيئ� يذكر يف �صب�ق �لعلم 
و�لتعلي���م؟ دم���ج �لطلب���ة م���ن ذوي �لإع�قة يف 
خمتلف �ملر�حل �لدر��صية وتخ�صي�س معلمني 
و�خت�ص��صي���ني له���ذه �لفئة، ه���ل نعتر �لأمر 
خط���وة نوعية ومن �أب���رز �خلطو�ت على م�صتوى 
�لع�مل �لعرب���ي �أم �أي�ص� �أنن���� مل نحقق �صيئ� يف 
�صب����ق �لعل���م و�لتعليم؟ مد�ر����س �لبحرين من 
�أك���رث �ملد�ر�س على م�صت���وى �ملنطقة تنظيم� 

و�إحك�م� وجودة، فهل هذ� �إجن�ز �أم ل؟
لالأ�ص���ف ليت عندن� وعي� بخطورة مثل تلك 

�خلطب �لتي ت�صيء للوطن ومنجز�ته.

خطب دينية تسيء إلنجازات البحرين 
في الحقل التربوي والتعليمي

ب�ص���وت “متح����رشج” ومغبون، متكن���ت ط�لبة 
يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية من �أن تنق���ل �إلين� �صعوره� 
و�صع���ور �لآلف من طلبة �ملد�ر����س �حلكومية ممن 
فوجئ���و� ب��صت���الم كت���ب در��صية قدمي���ة، بع�صه� 
مم���زق، و�لبع�س �لآخر مرقع و”مبقع” ببق�ي� �أطعمة 
وم�رشوب����ت، وهن����ك كت���ب “م�صخبط���ة �صخ�بيط” 
وخمطط���ة ب�لأقالم �مللونة “�له����ي ليت”، ن�هيك 
عن تل���ك �لكت���ب �لتي �حت���وت حل���ول للتمرين�ت 
و�لتدريب����ت! وب���ر�ءة �أعلنته� �لطفل���ة عر ر�ص�لة 
�صوتي���ة ب�أنه� وبهذه �لكتب ل���ن تذهب للمدر�صة، 
ط�لبة من �ملديرة �أن تلغي ح�صوره� للمدر�صة هذ� 

�لع�م.
�أعذر ردة فع���ل هذه �لطفل���ة، �إذ �أح�ص�صت مب� 
�أ�صيب���ت به م���ن خيبة �أم���ل، فم�ذ� يعن���ي �أن توزع 

�ملد�ر�س �حلكومية كتب� قدمية على طلبته�؟ وم�ذ� 
يعن���ي �أن تط�لب �لأه�يل بدفع غر�م�ت نه�ية �لع�م 
�لدر��صي على �لكتب �لت�لفة، و�لتي هي يف �لأ�صل 
��صتخد�م ث�ين �أو ث�ل���ث و��صتهلكت ب�أيدي �أطف�ل 
“ح�ط���ني �ص�يل���ني” فيه� طو�ل �لع����م �لدر��صي؟ 
�ألي����س �لتعليم حق� من حق���وق �ملو�طنني ويكفله 
�لد�صتور؟ �ألي�س من �لطبيعي �أن يح�صل كل ط�لب 
على كتب نظيفة، جدي���دة ت�صجعه على �لتعليم، ل 
�أن “ت�ص���د” نف�صه ع���ن �لدر��صة وحتبط���ه مع بد�ية 
ع�مه �لدر��صي �جلديد؟ ل�صن� يف دولة معدمة لن�صع 
ل�صق� عل���ى �أفو�هن� ونتقبل �لأم���ر، فنحن يف دولة 
خليجية بل نحن من �أو�ئل �لدول �لتي دخل �لتعليم 
�لنظ�م���ي عليه���� بع���د �حل���رب �لع�ملي���ة �لأول���ى، 
فقدرت �حلكوم���ة �لتعليم، و�حرتم���ت �ملتعلمني، 

بل وحقق �لتعليم فيه���� مر�كز متقدمة ي�ص�ر �إليه� 
ب�لبن����ن، بل ي�صه���د �لق��صي و�ل���د�ين بحب �أهله� 

�لعلم و�لتعليم، و�لأمم تتقدم ول تت�أخر!
نتفه���م �أن �حلكوم���ة مت���ر ب�أزم���ة م�لي���ة، و�أن 
�لتق�ص���ف ط�ل كل �ل���وز�ر�ت، ولك���ن عندم� ي�صل 
�لأمر �إلى كتب �لطلبة، خ�صو�ص�ً �لأطف�ل، ول�صيم� 
 ،”stop“ ����طلب���ة �حللق���ة �لأولى، فنح���ن نقول هن
ف�لأمر حمبط وحمط���م للنف�صية، وعل���ى �لوز�رة �أن 
تعي���د �لنظر يف هذ� �لت�رشف، فبدلً من هدر ميز�نية 
�ل���وز�رة يف طب�ع���ة من�ص���ور�ت، و�إعالن����ت، و�إق�مة 
حفالت، وفع�لي����ت، �لأولى �أن ت�صع تلك �مليز�نية 
يف طب�ع���ة �لكتب �لدر��صية، و�لتي مل ي�صتلم بع�س 
�لطلب���ة يف بع����س �ملد�ر����س- حت���ى موع���د كت�بة 

�ملق�ل - كتبهم �أ�صوة ب�أقر�نهم.

تل���ك حك�ية، وحك�ية ح�رش �أكرث من 40 ط�لب� يف 
ف�صل در��صي و�حد حك�ية �أخرى، مم� ي�صكل �صغط� 
لي����س فقط على �لطلب���ة �لذين �صيق���ل تركيزهم، 
ب���ل حتى عل���ى �ملدر�ص���ني �لذين يقوم���ون �ليوم 
مبه����م م�ص�عفة خ�صو�ص�ً م���ع قلة عدد �ملوظفني 
ب�ملد�ر����س، �أو�صل �حل�ل ب�ملعلم���ني �إلى تنظيف 
�لف�ص���ول �لدر��صي���ة يف �أي����م �لإج����زة �لأ�صبوعي���ة 
ل�صتقب����ل �لطلب���ة ل�صح ع���دد �ملنظف���ني! وكيف 
�صي�صتوع���ب �لطلب���ة درو�صهم يف ف�ص���ول خ�صبية 
مبكيف����ت �صيئ���ة و”ح����رة” يف جون���� ه���ذ�؟ فع���اًل 

“يعطيك �لع�فية ي� وز�رة �لرتبية و�لتعليم”!.

ياسمينة: 
تقلي�س �مليز�نية لي�س على ح�ص�ب �لطلبة.

“يعطيك العافية يا وزارة التربية”!

غسان الشهابييا أهل ُعمان هلل درُّكُم

ياسمين خلف

ghassan.shihaby
@gmail.com

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

    ذرائع

    ياسمينيات

 عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

باإلذن..  

علي نون
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من دون شك فإن الجمهور البحريني الويف سيلبي نداء الوطن اليوم الخميس 
بحضوره الكثيف، الذي ستمتلئ به مدرجات صالة أم الحصم لكرة السلة، من 

أجل الوقوف خلف منتخبنا الوطني الذي سيخوض مباراته الثانية واملهمة 
يف التصفيات مبالقاة منتخب بنغالديش عند الساعة 7 مساًء. فجمهورنا الويف 

معروف مبساندته وتشجيعه ملنتخباتنا الوطنية يف مختلف املحافل أينام كانت، 
ويعترب الرقم الصعب حينام تكون البطولة يف ضيافة مملكة البحرين، كونه 

يحرض من دافع  حبه لوطنه والوقوف معه يف أحلك الظروف، وبكل تأكيد أنه 
سيكون متواجداً اليوم وحتى آخر يوم يف املنافسات، وسيلعب دورا كبريا  يف 

مؤازرة وبث الروح يف الالعبني حتى يحققوا الهدف املنشود من هذه املشاركة.

جمهورنا البحريني... أحمرنا ينتظركم

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

يس��عى منتخبنا الوطني األول لكرة 
السلة لتحقيق فوزه الثاين يف مشواره 
باملرحلة الثانية لتصفيات كأس آسيا 
لكرة الس��لة 2021 الت��ي تحتضنها 
مملك��ة البحرين يف الف��رة من 11 
حت��ى 15 س��بتمرب الج��اري، حينام 
يالق��ي نظ��ريه منتخ��ب بنغالديش، 
يف متام الس��اعة السابعة مساًء، عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ويف اللق��اء األول يف افتت��اح الجولة 
الثالث��ة، يلع��ب منتخبا الس��عودية 

وسرييالنكا عند الخامسة مساًء.
ويه��دف منتخبنا الوطن��ي ملواصلة 
االس��تحقاق  يف  القوي��ة  عروض��ه 
اآلس��يوي، خاصة مع ظه��وره املميز 
يف الجولة األوىل، والتي اس��تطاع من 
خاللها كس��ب العالمة الكاملة أمام 
املنتخب الس��رييالنيك بعد أن تفوقه 

عليه بنتيجة )85/47(.
وي��درك الجه��از الفن��ي للمنتخب 
أهمي��ة مواجه��ة الي��وم يف كونه��ا 

س��تؤهل منتخبنا إىل املرحلة املقبلة 
من التصفيات.

العب��و األحم��ر يس��عون لتحقي��ق 
النقاط الكاملة ب��كل عزمية، خاصة 
وأن تحقي��ق الف��وز إن ش��اء الل��ه 
س��يضمن ملنتخبن��ا التأه��ل قبل أن 
يواجه ش��قيقه املنتخب الس��عودي 

وأخريا منتخب فلسطني.

وميث��ل منتخبنا يف ه��ذه التصفيات 
اآلس��يوية 12 العًب��ا، وهم: حس��ني 
أحم��د  رسح��ان،  هش��ام  ش��اكر، 
ق��رايش، محمد  عبدالعزيز، حس��ن 
أمري، محمد بوعالي، ب��در عبدالله، 
ميث��م جمي��ل، محمد كوي��د، عيل 

شكرالله، عيل أصغر وصباح حسني.
وكان املنتخ��ب ق��د اجت��از بنجاح 

املرحل��ة األوىل الت��ي أقيمت ذهابا 
يف البحري��ن وإيابا يف اإلم��ارات، إذ 
حل املنتخ��ب يف املرك��ز األول أمام 
واإلم��ارات  الس��عودية  منتخب��ات 

وعامن.
)إن  الرابع��ة  النقط��ة  وس��تؤهل 
تحققت( منتخبنا نحو حصد إحدى 
بطاقتي التأه��ل إىل املرحلة املقبلة 

من التصفيات.
وس��يتأهل م��ن ه��ذه املرحل��ة 4 
منتخبات لالنضامم إىل املرحلة الثالثة 
واألخرية م��ن التصفيات املؤهلة إىل 

نهائيات كأس آسيا 2021.

إنهاء التحضيرات

وأنهى منتخبنا الوطني تحضرياته 

اإلعدادية للمباراة بخوضه مرانا 
وحيدا صباح أمس )األربعاء(.

وخ��اض منتخبن��ا تدريب��ه عند 
الس��اعة الحادية عرشة صباًحا، 
واس��تمر زهاء الساعة الواحدة، 

مبشاركة جميع الالعبني.
وعك��ف الجهاز الفن��ي لألحمر 
بقيادة الوطني س��لامن رمضان 
وطاقم��ه املع��اون ع��ىل وضع 
يّود  الت��ي  األخ��رية  اللمس��ات 
انتهاجه��ا يف اللقاء، والذي يعترب 
ثاين خطوات املشوار يف املرحلة 

الثانية من التصفيات اآلسيوية.
وركز امل��درب من خالل الحصة 
التدريبي��ة عىل بع��ض الخطط 
الهجومي��ة واس��تغالل الف��رص 
أمام س��لة املناف��س، إىل جانب 
االنضب��اط التكتي��يك يف الدفاع، 
لالعبي  ت��رك مس��احات  وعدم 
الك��رات  تناق��ل  يف  الخص��م 

والتصويب.

المهمة الثانية لـ”أحمر السلة” في تصفيات آسيا أمام بنغالديش
األخضر السعودي يواجه سيريالنكا

محمد الدرازي

تقرير       محمد الدرازي

منتخب بنغالديش لكرة السلة منتخبنا الوطني لكرة السلة

شاكر: نبحث عن الصدارة األخضر السعودي يطيح بفلسطين
قال قائد منتخبنا الوطني لكرة 
السلة حسني شاكر إن منتخبنا 

الوطني يبحث عن صدارة 
مجموعة التصفيات اآلسيوية.

وذكر شاكر أن منتخبنا ال يبحث 
عن التأهل إىل املرحلة الثالثة 

املقبلة من التصفيات، وإمنا 
يسعى لنيل صدارة الرتيب 

والفوز يف جميع اللقاءات.
وعن لقاء االفتتاح أمام املنتخب 

السرييالنيك، أشار شارك إىل أن 
بداية منتخبنا مل تكن بالصورة 

املطلوبة؛ بسبب االستعجال 
الذي وقع به الالعبني.

وأضاف شاكر أن منتخبنا 

دخل يف أجواء اللقاء مع بداية 
الربع الثاين من خالل تطبيق 
تعليامت املدرب ومتكنا من 

العودة وأخذ األفضلية، مشريًا 
إىل أن املنتخب لعب بطريقة 

دفاعية وهجومية جيدة تسّيد 
بها املباراة، وسجل من خاللها 

النقاط املطلوبة.
بدوره، قال العب منتخبنا 

الوطني ميثم جميل إن بداية 
منتخبنا يف لقاء سرييالنكا مل 

تكن بالشكل املطلوب.
وأضاف جميل أن الالعبني 

حافظوا عىل مستوى األداء، 
ونجحنا يف العودة تدريجيا 

بشكل مبكر وصوال لنيل 
األفضلية يف اللقاء.

وذكر جميل أن منتخبنا يسري 
خطوة بخطوة؛ من أجل التأهل 

إىل املرحلة املقبلة وتحقيق 
أفضل النتائج املمكنة خالل 

املنافسات.

حقق منتخب السعودي فوزا مثينا 
عىل حساب منتخب فلسطني، 

بنتيجة )85/76(، يف املباراة التي 
جمعت بينهام مساء أمس، عىل 

صالة اتحاد السلة بأم الحصم، يف 
إطار لقاءات الجولة الثانية من 
تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 

للرجال 2021.
ودشن بذلك األخرض السعودي 

مشواره يف التصفيات بصورة 
إيجابية محققا العالمة الكاملة يف 

اللقاء األول له، فيام تلقى منتخب 
فلسطني الخسارة األوىل مقابل فوز 
واحد عىل بنغالديش، وبات رصيده 

إىل 3 نقاط.

وتقدم املنتخب الفلسطيني يف 
الشوط األول بنتيجة 41/34 بفوزه 

يف الربعني األول والثاين ب�17/12 
و24/22 عىل التوايل.

ورضب األخرض السعودي بقوة يف 
الشوط الثاين الذي متكن من خالله 

بحسم نتيجة الفوز، إذ تقدم يف 
الربع الثالث 64/55 بفوزه يف هذا 
الربع 30/14، وحافظ عىل الفارق 
نفسه حتى نهاية املباراة بعد أن 
تعادل املنتخبان يف الربع األخري 

.21/21
وسيلتقي املنتخب السعودي اليوم 

نظريه منتخب سرييالنكا، فيام 
سيخضع منتخب فلسطني للراحة؛ 

حسب نظام البطولة.
ويف املباراة الثانية أمس، حقق 

منتخب سرييالنكا فوزه األول يف 
التصفيات عىل حساب منتخب 

بنغالديش بنتيجة )63/60(، 
رافًعا رصيده إىل 3 نقاط من فوز 

وخسارة، فيام تلقى بنغالديش 
الخسارة الثانية وبات رصيده إىل 

نقطتني.
ووضع هذا الفوز املنتخب 

السرييالنيك عىل أعتاب التأهل إىل 
املرحلة املقبلة من التصفيات.

وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 
13/6 بنغالديش، 12/10 سرييالنكا، 

18/18 و27/19 سرييالنكا.

حسين شاكر

يعت��زم املنتخ��ب الفلس��طيني لكرة 
السلة العودة إىل العمل التنافيس بعد 
مش��اركته األخرية يف بطولة كأس آسيا 

لكرة السلة عام 2015.
ث��الث س��نوات ميكن أن تك��ون مدة 
انتظار طويلة، لكن يف النهاية، سُينظر 
إىل ه��ذا املنتخب املوهوب يف منطقة 
غرب آس��يا م��رة أخ��رى عندما ينهي 
التصفيات التمهيدية للمنطقة الغربية 

يف الخامس عرش من سبتمرب.
منتخب فلس��طني “الحصان األسود”، 
ش��ارك يف ثالث مسابقات قارية فقط، 
هي - بطول��ة أفريقيا يف عامي 1964 
لع��ام  و1970، وبطول��ة كأس آس��يا 

 .2015
وعىل الرغم من مش��اركات املنتخب 
الفلسطيني املحدودة خارج منافسات 
منطق��ة غرب آس��يا، إال أنه متكن من 
مج��اراة املنتخب��ات ذات التصني��ف 
العايل والخربة الكبرية يف اللعبة يف تلك 

املشاركات.
ويف مش��اركات املنتخ��ب الثالث عىل 
املس��توى الق��اري، تعت��رب س��جالت 

فلس��طني جيدة جدا وجديرة الذكرة، 
 ،1966 أفريقي��ا  كأس  بطول��ة  يف  إذ 
حصل املنتخب عىل املركز الثالث ونال 
امليدالية الربونزية، وتبع ذلك حصوله 
عىل املركز الس��ادس يف بطولة 1970. 
وبعد انتقاله إىل القارة الصفراء، خاض 
املنتخب الفلسطيني أول نزال آسيوي 
له، حينام ش��ارك ألول مرة يف البطولة 
اآلس��يوية للرجال ع��ام 2015، ومتكن 
من تحقيق نتائ��ج إيجابية تصدر بها 
دور املجموعات بثالث انتصارات دون 

خسارة.
يف  التمهي��دي  ال��دور  يف  وق��ع  إذ 
املجموعة الثاني��ة جنبا إىل جنب مع 
الفلب��ني وهونغ كون��غ والكويت، ويف 
الفلس��طيني،  للمنتخب  مب��اراة  أول 
فاج��أ الجمي��ع بف��وزه ع��ىل الفلبني 

بنتيجة 75-73.
وواص��ل منتخ��ب فلس��طني عروضه 
القوي��ة ونتائج��ه اإليجابي��ة بف��وزه 
املس��تحق عىل الكويت وهونج كونج 

بنتيجة 69-90 و79-85 عىل التوايل.
ويف الدور الثاين، كان منتخب فلسطني 

عىل بعد لحظات من التأهل إىل الدور 
رب��ع النهايئ، لكنه تع��رض لهزمية غري 

مستحقة أمام الهند بنتيجة 70-73.
وخرس بعد ذلك أمام منتخب اليابان 
يف لقاءات تحدي��د املراكز بنتيجة، 
74-67، وحص��ل عىل املركز العارش 
يف نهاي��ة البطولة.يذكرأن أس��طورة 
املنتخب الفلس��طيني ساين ساكانيني، 
ق��د حصل عىل ه��داف البطولة، بعد 
أن تص��در قامئة الهداف��ني مبعدل بلغ 

نح��و 22.4 نقطة للمب��اراة الواحدة، 
باإلضافة إىل متوسط متابعات للكرات 

بلغ 12.6 متابعة للمباراة الواحدة.
ومع 7 من أفراد املنتخب املش��اركني 
يف بطول��ة كأس آس��يا لك��رة الس��لة 
2015، وتحت قي��ادة أفضل الهدافني 
س��يعود  ش��املة،  وأب��و  س��اكانيني 
املنتخ��ب الفلس��طيني إىل املنافس��ة 
بق��وة يف املنافس��ات اآلس��يوية بعد 

تخطي مرحلة التصفيات.

“السلة الفلسطينية” وطموح العودة للمنافسة
بقيادة الهداف ساكانيني وأبو شمالة

من لقاء فلسطين أمام بنغالديش

الفلسطيني ساكانيني هداف كأس آسيا 2015

لقطة للجمهور البحريني سبورت
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17 اللجنة المنظمة العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز تعقد اجتماعها األول
اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

ترأس رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم رئيس اللجنة املنظمة 

العليا لدوري نارص بن حمد 
املمتاز للموسم 2018 - 2019 

الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، االجتامع األول للجنة 
املنظمة العليا لدوري نارص بن 
حمد املمتاز. وعقد االجتامع يف 

مقر االتحاد البحريني لكرة القدم 

بالرفاع.
ويف بداية االجتامع، أشاد الشيخ 

عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة بالثقة التي أوليت له 

من قبل سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة لرئاسة اللجنة 

املنظمة العليا لدوري سموه 
املمتاز، معاهدا سموه أن يعمل 
أعضاء اللجنة لتحقيق تطلعات 

سموه الرامية لالرتقاء بكرة القدم 
البحرينية. 

وشهد االجتامع توزيع املناصب 
عىل أعضاء اللجنة كاآليت: املدير 

التنفيذي للدوري عارف املناعي، 
رئيس اللجنة املالية عيل البوعينني، 
رئيس لجنة املنشآت خالد الحاج، 
رئيس لجنة الفعاليات عبدالجليل 
أسد، رئيس اللجنة الطبية جاسم 

بحر، رئيس لجنة املسابقات 
عبدالرضا حقيقي، رئيس لجنة 

التسويق والحقوق التجارية 
توفيق الصالحي، ممثل قناة 

البحرين الرياضية مريم بوكامل، 
رئيس اللجنة اإلعالمية عباس 

العايل ومقرر اللجنة العليا إبراهيم 
البوعينني، ورئيس اللجنة األمنية 

سيحدد الحقا.

احتضن مقر االتحاد البحريني لكرة 
الق��دم، يوم أمس، املؤمت��ر الصحايف 
الذي يس��بق مب��اراة كأس الس��وبر 
بني فريقي املح��رق والنجمة، والتي 
ستقام يوم السبت املقبل املوافق 15 
س��بتمرب الجاري عىل استاد البحرين 

الوطني.
وحرض املؤمتر مساعد مدرب املحرق 
عيل عام��ر وح��ارس املحرق س��يد 
النجمة،  محم��د جعف��ر، وم��درب 
التون��ي فتح��ي العبي��دي، والعب 

النجمة أحمد عبدالله.

3 أيام

تحدث مساعد مدرب فريق املحرق 
ع��يل عامر ع��ن أن صف��وف فريق 
اكتملت أم��س األول بع��د انضامم 

العبي املنتخب والعب منتخب ليبيا 
محمد صولة.

وأش��ار عيل عام��ر إىل أن الجهازين 
الفن��ي واإلداري يس��عيان إلع��داد 
الفريق بالصورة املطلوبة نحو تهيئة 
الفري��ق، مؤك��دا أن الطم��وح ه��و 
تحقي��ق الفوز بلقب كأس الس��وبر 

وإسعاد الجامهري املحرقاوية.
ولف��ت إىل أن النجم��ة فري��ق قوي 
وعري��ق واملحرق خرس آخ��ر نهايئ 
أمامه، مشريا إىل أن النهائيات مل تعد 
عقدة بالنسبة للمحرق بعد خسارة 

أكرث من نهايئ.
وأوض��ح أن املحرق يس��عى للظهور 
بأفضل صورة خالل املباراة، مش��ريا 

إىل جهوزية العبيه للمباراة.
وأك��د أن فرتة 3 أيام ليس��ت كافية 

لإلعداد ملباراة السوبر، مشريا إىل أن 
مدرب النجم��ة فتحي العبيدي يعد 
من املدربني املعروفني ومن خريتهم 

وسيكون إضافة للنجمة.

شهر ونصف

بدوره، أوضح م��درب فريق النجمة 
التوني فتحي العبيدي أن تحضريات 
النجمة ملب��اراة الس��وبر بدأت منذ 

حوايل شهر ونصف.
صفوف��ه  أن  إىل  العبي��دي  وأش��ار 
اكتملت باستعادة الالعبني املصابني، 
مؤكدا الجهوزية لخوض املباراة أمام 

فريق املحرق.
وذكر العبيدي أمنياته بتقديم مباراة 
عىل مس��توى عال، مشريا إىل أهمية 
تقديم أداء يليق بسمعة كرة القدم 

البحرينية.
وأوض��ح أن إع��داد فري��ق املحرق 
كان مكثف��ا خصوصا مع املعس��كر 
الخارج��ي وخوض البطول��ة العربية 
أمام فريق األهيل الس��عودي، مشريا 
إىل أن النجم��ة فري��ق حصل��ت يف 
صفوفه العديد م��ن التغيريات بعد 
خ��روج 4 العبني مميزي��ن ومهمني 
هم: سيد مهدي باقر، أوتيش، سيلفا 

ومحمد فارس.
ولفت إىل أن مباراة السوبر تعد بحد 
ذاته��ا انطالقة املوس��م، وأن النجمة 
س��يدخل املوس��م الجدي��د بنس��ق 
تصاعدي دون الرمي بكامل ثقله يف 

املباراة.
وأوض��ح أن صف��وف فريق��ه متتلك 
العب��ني ش��باب، مؤك��دا أن املباراة 

س��تكون مختلفة متاما عن مباريات 
املوسم املايض بني الفريقني.

عامل إيجابي

ب��دوره، أكد ح��ارس فريق املحرق 
س��يد محمد جعفر أن االس��تقرار 
عام��ل إيج��ايب لفريق��ه، مش��يدا 
بثق��ة مجلس إدارة ن��ادي املحرق 
بتش��كيلة الالعبني املوجودة عالوة 

عىل الالعبني الشبايب.
وأش��ار إىل األمنيات بتقديم أفضل 
أداء والظهور بأحس��ن صورة خالل 
املباراة، مش��ريا إىل أن الطموح هو 

تحقيق الفوز ال الثأر.
ولف��ت إىل أمنيته بتحقي��ق الفوز 
واالحتفال بفرحت��ي قدوم مولوده 
الجدي��د وكأس الس��وبر عىل غرار 

فرحته املزدوجة قبل 10 س��نوات 
عرب زواج��ه والحص��ول عىل لقب 

كأس جاللة امللك.

استفادة كبيرة

بدوره، فإن��ه الع��ب النجمة أحمد 
عبدالل��ه ق��ال “اس��تفدنا كثريا من 
خالل املب��اراة الودية الت��ي لعبناها 

أمام فريق النرص الكويتي”.
وأضاف “س��نلعب مباراة أمام فريق 
كبري وميتل��ك العبني مميزين. نتمنى 
أن نق��دم أداء إيجابي��ا وقويا نريض 

ونسعد به جامهري النجمة”.
وأش��ار إىل أن اإلصاب��ات يف صفوف 
أن  مؤك��دا  واردة،  تع��د  فريق��ه 
التش��كيلة املوجودة جاهزة وقادرة 

عىل تقديم أفضل صورة.

عامر: إعدادنا غير كاف... العبيدي: لتقديم مباراة تليق بالكرة البحرينية
في المؤتمر الصحافي الذي يسبق كأس السوبر

أحمد مهدي

أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لك��رة القدم الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحمد آل خليف��ة أن رشكة نفط البحرين 
“بابك��و” تعترب م��ن ال��ركات الوطنية 
الرائدة التي تسهم يف دعم أنشطة االتحاد 
املختلف��ة، ومنه��ا االس��تمرار يف تقدي��م 
دعمها لكأس الس��وبر بابكو، إذ س��تقام 
املباراة يوم الس��بت املوافق 15 س��بتمرب 

الجاري بني فريقي املحرق والنجمة.
واس��تقبل رئي��س االتح��اد، مدي��ر دائرة 
االتصال املؤس��ي يف بابكو نواف الغانم، 
بحض��ور نائب رئي��س االتحاد للش��ؤون 
اإلداري��ة واملالية ع��يل البوعينني وعضو 
مجلس اإلدارة عبدالرضا حقيقي، واألمني 

العام لالتحاد إبراهيم البوعينني.
ونوه الش��يخ ع��يل بن خليف��ة بالرعاية، 
مش��ريا إىل أنها تأكيد عىل العالقة الطيبة 

ب��ني الجانبني، خصوصا أن ه��ذا التعاون 
أمثر عن تحقيق العديد من األهداف التي 
وضعها اتح��اد الكرة ع��رب رشاكة ناجحة 
تقوم يف أساسها عىل دعم القطاع الريايض 

عموما وكرة القدم خصوصا.
وأش��اد رئيس اتحاد الك��رة بالدعم الكبري 

الذي تقدم��ه “بابكو”، الفتا إىل أن حرص 
وزي��ر النفط برئيس مجل��س إدارة رشكة 
نفط البحرين “بابكو” الش��يخ محمد بن 
خليفة آل خليفة يعرب عن الحس الوطني 
الرفي��ع ل��دى الرك��ة يف بن��اء عالقات 
إيجابي��ة تكاملية مع االتح��اد البحريني 

لك��رة القدم مب��ا يضمن االرتقاء مبس��رية 
النجاحات ملسابقات  كرة القدم وتحقيق 

االتحاد عىل جميع األصعدة.
ولف��ت إىل أن رعاي��ة “بابكو” ألنش��طة 
االتح��اد املختلف��ة، ومنها كأس الس��وبر 
دليل عىل الحرص ملواصلة جسور التعاون 
املختلف��ة بني الطرفني، منوه��ا إىل الدور 
البارز للرك��ة يف إثراء املس��ابقات التي 
ينظمها االتح��اد البحريني لك��رة القدم. 
وأوض��ح أن رشك��ة “بابك��و” رشيك دائم 
للقطاع الري��ايض عامة والكروي خصوصا 
ع��رب ما تقدم��ه من إس��هامات متعددة، 
مش��ريا إىل أن”بابكو” تع��د من الركات 
الوطني��ة الرائدة يف دع��م الرياضة وكرة 
الق��دم مبا تطرح��ه من دع��م ومبادرات 
خدمة للشباب الريايض ويف سبيل االرتقاء 
بالرياضة البحرينية  عىل جميع األصعدة.

ل��أدوار  املتأهل��ني  هوي��ة  حس��مت 
اإلقصائي��ة ضم��ن النس��خة الثالثة من 
البطولة التصنيفية للسنوكر التي ينظمها 
االتحاد البحريني للبليارد والس��نوكر يف 
صالة كيو إن بالعاصمة املنامة، إذ عرفت 
مرحلة املجموعات تنافس��ا ش��ديدا بني 
الالعبني للحصول ع��ىل بطاقات العبور 

لأدوار املتقدمة.
يذك��ر أن قرعة البطولة ش��هدت توزيع 
الالعبني البال��غ عددهم 24 العًبا عىل 8 
مجموع��ات بواقع 3 العبني يف كل منها، 
إذ ج��اء يف األوىل كل م��ن حبيب صباح 
وإبراهي��م الس��عدي وحس��ن الحاييك، 

ويف الثاني��ة ص��ادق عبدالغن��ي وطالل 
جاس��م ونادر ال��دورسي، والثالثة ماجد 
ضيف وع��ادل الغ��اوي وحامد ضيف، 
والرابعة يونس صق��ر وعبدالله مجريان 
املجموع��ة  أم��ا  الع��رادي،  وعبدالل��ه 
الخامسة فقد ضمت سيد جواد ومحمد 
الصقر ويوسف فاضل، والسادسة خليل 
إبراهيم وعالء حس��ن وحس��ن سلامن، 
والسابعة إياد األنصاري وحسني العرادي 
عبداملنعم  وأخ��ريًا  املاين��ص،  وحس��ني 

الشويخ ويحيى حسن وخالد أحمد.
مرحل��ة  نتائ��ج  أب��رز  م��ن  وكان��ت 
املجموع��ات فوز الالعب طالل جاس��م 

عىل صادق عبدالغني بنتيجة 3 أش��واط 
مقابل ش��وط وحي��د، وإي��اد األنصاري 
عىل حس��ني العرادي ب� 3 أش��واط دون 
رد، يف حني جاءت بقية مباريات مرحلة 
املجموعات متساوية يف املستوى الفني 

بني الالعبني.
وبن��اًء عىل نتائ��ج دور املجموعات فإن 
الدور مثن النهايئ سيشهد مواجهات من 
العيار الثقيل، ستجمع بني كل من حامد 
ضي��ف ويونس صق��ر، وماج��د ضيف 
وعالء حس��ن، ويحيى حس��ن وصادق 
عبدالغني، وعبداملنعم الش��ويخ وخليل 
إبراهي��م، بينام س��يواجه حبيب صباح 

منافسه سيد جواد، ويلتقي طالل جاسم 
مع حس��ني العرادي ويوسف فاضل مع 
حسن الحاييك وأخريًا إياد األنصاري أمام 

عبدالله العرادي.
البحرين��ي  االتح��اد  رس  أم��ني  وكان 
إحس��ان حاجي  والس��نوكر  للبلي��اردو 
قد أك��د أهمية املش��اركة يف البطوالت 
التصنيفية التي متثل طريق املشاركة يف 
املنتخبات الوطنية، من خالل احتس��اب 
معدل التصني��ف الرتاكمي يف البطوالت 
الث��الث التي تق��ام يف الع��ام؛ من أجل 
تحديد هوية املمثل��ني ملنتخبنا الوطني 

خارجًيا.

رئيس اتحاد الكرة يشيد بدعم بابكو لكأس السوبر 2018

حسم المتأهلين لثمن نهائي تصنيفية السنوكر

اتحاد الكرة             المركز اإلعالمي

اتحاد البلياردو والسنوكر

من تقديم الرعاية

عامر والعبيدي مع كأس السوبر    )تصوير: رسول الحجيري( جانب من الحضور من المؤتمر الصحافي

صقر بن سلمان يجتمع مع الرئيس 
التنفيذي لإلدارة الرياضية في جامعة دوك

بتوجيه من ممثل جاللة امللك لأعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، اجتمع الوكيل 
املساعد للمراكز والهيئات الشبابية واملرف عىل مروع 
الرياضة الجامعية الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة، مع 

الرئيس التنفيذي لإلدارة الرياضية يف جامعة دوك بوالية نورث 
كاروالينا كريس كينيدي؛ لالطالع عىل تجربة الجامعة يف املجال 

الريايض، إذ تعترب جامعة دوك من أفضل جامعات أمريكا يف 
املجال الريايض، وبرنامجها الريايض يخرج العديد من املحرتفني 

يف الدوريات املحرتفة األمريكية وكذلك تالميذ بالدوام الكامل 
وأصحاب امليداليات األوملبية. 

 وتم االجتامع ملناقشة فتح سبل التعاون يف بناء القاعدة 
الرياضية لجامعات مملكة البحرين توافًقا مع توجيهات سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة واملرسومة يف سياسات املجلس 
األعىل للشباب والرياضة لتبدأ تدريجًيا انخراطها يف السلك 

التعليمي لتحقيق التكامل املطلوب. 
الوفد البحريني املكون من الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة 

وراشد عبداللطيف الزياين، اطلع عىل تاريخ الرياضة الجامعية 
واملنشآت الرياضية املميزة، إذ تبلغ ميزانية الجامعة للرياضة 

فقط 95 مليون دوالر سنوًيا منها 15 مليونا مخصصة من 
ميزانية الجامعة و80 مليونا من مصادر مختلفة أخرى 

كمبيعات التذاكر وحقوق النقل والتربعات و280 موظفا 
بالدوام الكامل يف اإلدارة الرياضية.

جانب من االجتماع

جانب من االجتماع



البحريني  االتح��اد  رئيس  كش��ف 
ل��ذوي اإلعاقة الش��يخ محمد بن 
دعيج آل خليفة عن قامئة منتخب 
ذوي اإلعاق��ة للرجال والس��يدات 
الذي سيش��ارك يف منافسات دورة 
األلعاب اآلس��يوية ل��ذوي اإلعاقة 
)الباراملبي��ة( خ��ال الف��رة من 6 
أكتوب��ر الجاري لغاي��ة 13 أكتوبر 
األندونيس��ية  بالعاصم��ة  املقب��ل 

جاكرتا.
وأضاف الشيخ محمد بن دعيج آل 
خليف��ة أن قامئ��ة املنتخب تتكون 
م��ن 14 العبا والعب��ة موزعني عىل 
مس��ابقات ع��دة وه��م محم��ود 
العرادي )س��باق 100 مر، س��باق 
400 م��ر T36(، حم��د التميم��ي 
)س��باق 400 مر، سباق 1500 مر 
T20(، مجيد الش��يخ )رمي القرص 
 ،)F37 دف��ع الجلة، رم��ي الرم��ح

أحمد حس��ن )رمي الق��رص، دفع 
الجل��ة F56(، حس��ن ريض )رم��ي 
القرص، دف��ع الجلة، رم��ي الرمح 
البنع��ي )دفع الجلة  F55(، حمد 
F35(، عبدالله الناجم )دفع الجلة، 
عبدالن��ارص   ،)F37 الرم��ح  رم��ي 
الس��ادة )رمي الرمح F55(، أحمد 
الهنداوي )السباحة 100 مر حرة، 
 ،)S55 50 مرا ح��رة، 50 مرا ظهر
سعد محمد املال )رمي الصولجان 
F32(، فاطم��ة صفر )رمي القرص، 
رمي الرمح F53(، أمل أحمد فردان 
)رم��ي الق��رص، دفع الجل��ة، رمي 
الرم��ح F54(، روب��ا العمري )رمي 
القرص، دف��ع الجلة، رم��ي الرمح 
F55(، مريم الحميدي )رمي الرمح 

.)F46
وذكر الش��يخ محمد بن دعيج آل 
خليفة أن الوفد برئاسته يتكون من 

عضو مجلس اإلدارة جاسم الربدويل 
إداريا ومديرة االتحاد سارة الشاوي 
الرفاعي،  الرمي يوس��ف  وم��دريب 
س��لطان العبدالل��ه، أحم��د فه��د 
ومدرب الج��ري رمضان القاليف، 
ومدرب الس��باحة يارس النمش��ان، 

عىل أن يغ��ادر الوف��د بتاريخ 28 
سبتمرب الجاري فيام ستكون العودة 

بتاريخ 15 أكتوبر املقبل.
وأك��د رئي��س االتح��اد أن القامئة 
تكون��ت م��ن الاعب��ني والاعبات 
الذي��ن أح��رزوا األرق��ام التأهيلية 

ل��دورة األلعاب اآلس��يوية يف عدد 
من البطوالت الرسمية التي أقيمت 
خال العامني 2017 و2018 معربا 
ع��ن أمل��ه يف أن يحقق��وا افض��ل 
النتائج واملس��تويات التي تتواكب 
مع تطلع��ات مجلس إدارة االتحاد 

يف الظه��ور املمي��ز، خصوصا بعد 
فوز الاعبة فاطمة صفر بامليدالية 
ب��دورة  الجل��ة  لدف��ع  الذهبي��ة 
األلع��اب الباراملبية التي أقيمت يف 
ريو 2016 وفوزه��ا كذلك بذهبية 
دفع الجل��ة يف بطولة العامل بلندن 

والعديد من اإلنجازات األخرى.
وأوض��ح رئيس االتح��اد أن جميع 
الاعب��ني يج��رون تحضرياتهم عىل 
قدم وس��اق؛ من أج��ل الجهوزية 
الكامل��ة وتحقي��ق افض��ل النتائج 
يف املحفل اآلس��يوي وسط متابعة 
واهت��امم م��ن قبل مجل��س إدارة 
االتحاد واألطق��م الفنية واإلدارية، 
متمني��ا أن تتكل��ل ه��ذه الجهود 
تلي��ق  نتيج��ة مرشف��ة  بتحقي��ق 
بسمعة رياضة ذوي اإلعاقة مبملكة 

البحرين.

14 العبا يشاركون بدورة األلعاب اآلسيوية لذوي اإلعاقة
المغادرة 28 سبتمبر برئاسة محمد بن دعيج

حسن علي

تحت رعاية املدير التنفيذي لرشكة 
جارمك��و محم��د عي��ى إبراهيم 
نظمت نقابة عامل جارمكو بطولة 
املرحوم حس��ن ميك 3 اون 3 لكرة 
السلة مبناسبة يوم الشباب العاملي 
بالتعاون مع االتحاد البحريني لكرة 
السلة مساء الثاثاء 4 سبتمرب 2018 
بصالة نادي سرة الريايض مبشاركة 
10 فرق من أقس��ام الرشكة موزعة 
عىل مجموعت��ني حيث تأهل األول 
والثاين م��ن كل مجموع��ة لألدوار 

النهائية 
 ويف كلم��ة نائ��ب راع��ي البطولة 
مدي��ر العمليات بالرشك��ة إبراهيم 
خلي��ل بدئا بوقفة ح��داد تضامنية 
عىل املرحوم وتقديم ش��كره إلدارة 
النقاب��ة وأعض��اء اللجن��ة املنظمة 
مل��ا عودونا عليه بتنظيم األنش��طة 
املس��تمر  والتواص��ل  والفعالي��ات 
بني جمي��ع األطراف ال��ذي يهدف 

ملصلحة الجميع.
 بعده��ا قدم رئي��س النقابة مجيد 
الحليبي شكره إلدارة رشكة جارمكو 
عىل التعاون وتس��هيل مهام اللجنة 
املنظم��ة، وأك��د أن إدارة النقاب��ة 
حريصة عىل مصالح العمل والعامل 

وتفعيل األنشطة املختلفة خصوصا 
لفئ��ة الش��باب ع��امد املس��تقبل 
والخروج عن أجواء العمل بلقاءات 
حبي��ة وودية ب��ني الزم��اء لزيادة 

األلفة واالحرام املتبادل.
وجاءت فكرة تسمية البطولة باسم 
املرحوم الش��اب حسن ميك تخليًدا 
لذكراه وأخاقه الرفيعة وتزامنا مع 
فعاليات يوم الشباب العاملي كونه 

أحد الشباب املخلصني.
 ث��م تفضل ممث��ل االتح��اد العام 
جعف��ر خليل إبراهيم بنقل تحيات 
األمني العام وجميع األمناء باالتحاد 

الجمي��ع ألهل  مواس��اة  وتقدي��م 
الفقي��د وخ��ص بالش��كر االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة ونادي سرة 
وجمي��ع أعض��اء اللجن��ة املنظمة 
عىل تعاونهم وإس��هامهم يف نجاح 

البطولة.
 وأوضح  املرشف املنس��ق للبطولة 
جمي��ع  أن  الب��ري  محس��ن 
األم��ور  وتجهي��زات  التحض��ريات 
التنظيمي��ة كان��ت مع��دة بنظ��ام 
وتع��اون جمي��ع أعض��اء اللجن��ة 

املنظمة. 
ويف الخت��ام تفض��ل نائ��ب راع��ي 

إبراهي��م خلي��ل ومدير  البطول��ة 
أول للم��وارد البرشي��ة واإلداري��ة 
فهد البس��ام ورئيس النقابة مجيد 
الحليب��ي وممث��ل االتح��اد الع��ام 
لنقاب��ات ع��امل البحري��ن جعفر 
خليل وبحضور أرسة الفقيد بتسليم 
الهداي��ا التذكاري��ة لفري��ق قس��م 
الدرفلة الباردة باملركز األول وفريق 
قسم األمن والس��امة باملركز الثاين 
وفريق قس��م إعادة الصهر باملركز 
الثال��ث واملركز الرابع فريق قس��م 

التسويق.

طوال ش��هرّي يوليو وأغس��طس 
، أقام األوملبياد الخاص  املنرمنينْ
الصيف��ي  برنامج��ه  البحرين��ي 
ألبطاله والعبيه من ذوي اإلعاقة 
الذهني��ة، باس��تثامر أوقاتهم يف 
إدراجهم مبجموعٍة من األنشطة 
الربوي��ة الهادفة واملتنوعة التي 
يت��م تنفيذها يف إج��ازة الصيف 
مبراك��ز النش��اط تح��ت إرشاف 
معلمني مؤهلني تربوًيا.وكش��ف 
املدي��ر الريايض رضا س��بت بأّن 
لألوملبي��اد  الصيف��ي  الربنام��ج 
أبنائه  ف��راغ  يه��دف الس��تثامر 
مبا  احتياجاتهم ورغباتهم  وتلبية 
يع��ود عليهم بالنف��ع والفائدة؛ 
عن طري��ق عدد من األنش��طة 
التي تنوع��ت بني برنامج ريايض 
ترفيه��ي، هدف��ه األس��اس دمج 
الاعبني يف املجتمع، بالتعاون مع 
التطوعي بجمعية  العمل  وحدة 
املع��ارف ف��رع الرف��اع، إذ ُأقيم 
فيه عدد من الرحات والزيارات 
ملختلف األماكن الرفيهية كأرض 
لأللب��ان،  أوال  مصن��ع  امل��رح، 
أرجان فيلج، “واهو” وغريها من 

األماكن يف س��بيل رس��م البهجة 
امُلستحقة لهؤالء األبطال.

ناهيك عن برنامج خدمة املجتمع 
ال��ذي يعم��ل ع��ىل إعطائه��م 
أحقيتهم باالنخراط يف مجتمعهم 
بتجربة العمل ومعايشة صنوف 
الن��اس م��ام يعمل ع��ىل تعزيز 

ثقتهم بأنفسهم.
وتحت وس��م الربنام��ج الصحي 
وعائاته��م  الاعب��ني  وتثقي��ف 
صحًي��ا، ُأقيم��ت ورش��ة عم��ل 
مصغرة للمس��عف حميد نارص، 

كام اشتمل باقي الربنامج الصيفي 
ع��ىل ألعاب رياضي��ة وتدريبات 
للياقة البدنية، إذ يعمل األوملبياد 
عىل تحقيق أهدافه املرجوة من 
خال تش��جيع وتحفيز الاعبني، 
وال  بينهم،  االنس��جام  وتدعي��م 
يغف��ل ع��ن متابعته املس��تمرة 
ألولي��اء أمورهم، ك��ام ال يغفل 
األول  واملرش��د  الحاض��ن  دور 
لجمي��ع ما ُأقيم وما س��يقام من 
فعاليات باسم األوملبياد الخاص، 
اإلقليم��ي  الرئي��س  مستش��ار 

ملنطقة  الدويل  الخاص  لألوملبياد 
الرشق األوسط وش��امل إفريقيا 
رئيس األوملبياد الخاص البحريني 
الش��يخ دعي��ج ب��ن خليف��ة آل 
خليفة، وتوجيهاته الحثيثة إلقامة 
الفعالي��ات النوعي��ة التي تخدم 
ذوي اإلعاق��ة الذهني��ة، والذي 
يعمل األوملبي��اد عىل احتضانهم 
والتامس التأث��ري اإليجايب عليهم 
الب��ذل  كأف��راد قادري��ن ع��ىل 
والعطاء مبا يعود باملنفعة العامة 

عىل مجتمعاتهم.

نقابة عمال “جارمكو” تنظم بطولة 3 أون 3

األولمبياد الخاص البحريني يختتم فعالياته الصيفية

صورة جماعية للمشاركين

جانب من الفعاليات الصيفية لألولمبياد الخاص

منتخب ذوي اإلعاقة للرجال والسيداتالشيخ محمد بن دعيج

القطان يشكر رئيس اتحاد الكرة 
على مواقفه اإلنسانية

األولمبية تلتقي االتحادات 
لتقييم مشاركة آسياد جاكرتا

غادر الحكم الدويل املساعد يوسف 
القطان الرسير األبيض بعد أن من الله 
عليه بالشفاه من العارض الصحي الذي 

تعرض له يف األشهر املاضية واضطره 
ملازمة الرسير باملستشفى العسكري 

املليك، ويقيض اآلن فرة النقاهة 
بني أفراد أرسته عىل أمل العودة إىل 

مامرسة نشاطه مع زمائه الحكام مراقبا 
للمباريات.

ووجه القطان عبارات الشكر والتقدير إىل كل من زاره أثناء 
وجوده يف املستشفى وكل من وقف إىل جانبه لدعمه معنويا 
ويف مقدمتهم رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عي 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة عىل لفتته الكرمية بتسهيل 
مهمة إقامته يف املستشفى، وإىل نائبه عي بن أحمد البوعينني 
واألمني العام لاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينني 

ورئيس لجنة الحكام خليفة الدورسي عىل جهودهم لتيسري 
شؤونه اللوجستية أثناء هذه الفرة يف املستشفى وإىل زمائه 

الحكام الذين مل ينقطعوا عن التواصل معه.
كام وجه شكره الخاص إىل جميع العاملني يف جناح رقم 21 
باملستشفى العسكري وخص بالشكر الطبيبني فريال الصبري 

وإبراهيم قراطة عىل الرعاية الطبية الفائقة أثناء عاجه.

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: وجهت اللجنة األوملبية 
البحرينية دعوة رسمية لجميع االتحادات الوطنية املشاركة 
بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة التي اختتمت مؤخراً 
مبدينتي جاكرتا وباملبانغ بإندونيسيا 2018  لحضور سلسلة 
من االجتامعات املجدولة؛ بهدف تقييم نتائج املشاركة يف 

االستحقاق القاري من الناحية الفنية، إذ تم إرسال استامرات 
فنية خاصة لكل اتحاد مشارك سيتم مألها باملعلومات 

والبيانات الفنية املطلوبة عىل أن يتم مناقشة كل اتحاد يف 
االجتامع مع مسؤويل اللجنة األوملبية البحرينية.

  وأرسلت إدارة الشؤون الرياضية تعميام إىل االتحادات كافة 
املشاركة يف الدورة وهي اتحاد البولينج، اتحاد الدراجات 

الهوائية، اتحاد الرياضات البحرية اتحاد الدفاع عن النفس 
لحضور االجتامع الفني يوم األحد املقبل 16 سبتمرب، واتحاد 

فنون القتال املختلطة واتحاد الرماية واتحاد الرايثلون واالتحاد 
املليك للفروسية وسباقات القدرة لحضور االجتامع الفني يوم 

االثنني 17 سبتمرب، واتحاد ألعاب القوى واتحاد كرة القدم 
واتحاد كرة اليد لحضور االجتامع الفني يوم الثاثاء 18 سبتمرب.
  ويأيت االجتامع يف إطار حرص اللجنة األوملبية البحرينية عىل 

تقييم نتائج املشاركة من الناحية الفنية عرب االجتامع مع نائب 
الرئيس أو أمني الرس واإلداري والفني املسؤول عن املشاركة يف 
الدورة لتعزيز النواحي اإليجابية وتايف السلبيات يف املشاركات 

املقبلة والتوصل إىل نتائج فنية واضحة لكل لعبة شاركت يف 
الدورة.
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للق��درة  الع��امل  ش��هدت بطول��ة 
بوالية كاروالينا الشاملية بالواليات 
املتحدة األمريكية أحداث متسلسلة 
غريبة تنظيمًيا وفنًيا بس��بب عدم 
تحديد نقطة البداية ملس��افة 160 
كيلوم��را، وال��ذي مل يت��م تحديد 
االنطالقة واملس��ار؛ لع��دم معرفة 
أعض��اء لجنة التحكي��م واملنظمني 
ملوق��ع انطالق الس��باق، إذ انطلق 
من  اإلم��ارات ومجموعة  فرس��ان 
الدول املش��اركة يف املوق��ع األول 
لالنط��الق، في��ام انطل��ق الفريق 
الش��يخ  بقيادة س��مو  البحرين��ي 
نارص بن حمد آل خليفة وفرس��ان 
البحرين��ي وع��دد م��ن  الفري��ق 
فرسان الدول املش��اركة من موقع 
آخ��ر؛ بناء عىل طل��ب أحد أعضاء 
اللجنة الفنية، فانقس��م الفرس��ان 
م��ن املرحلة األوىل وس��ط ضبابية 
معلوم��ات املرحل��ة م��ام أدى إىل 
ضياع مجموعة كبرية من الفرس��ان 
لكيلومرات عدة، ومقابل التشتت 
يف اآلراء اختلف��ت اللجنة املنظمة 
واالتحاد الدويل ولجن��ة القدرة يف 
تحديد املوقف مام أدى إىل سلسلة 
اجتامع��ات متتالية التخ��اذ القرار 
املناس��ب وس��ط احتجاج أكرث من 
50 % من املنتخبات املشاركة التي 
اقرحت إلغاء الس��باق وسط هذه 

االحتجاجات.
وخرج��ت اللجن��ة املنظمة مبقرح 

إلغ��اء املرحل��ة األوىل من س��باق 
160 كيلومرًا وتنظيم س��باق بديل 
آخر ملس��افة 120 كيلومرًا مع حق 
الدول التي احتجت عىل الس��باق 
الجديد بتقديم االحتجاج فيام بعد 

للنظر يف الوضع الذي حدث.
وكان ممث��ل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ئون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د 
آل خليف��ة قائ��د الفري��ق املل��ي 
البحرين��ي للق��درة قد ش��ارك يف 
املرحلة األوىل ملسافة 160 كيلومرا 
ومل يش��ارك يف الس��باق الجدي��د 
ملس��افة 120 كيلوم��رًا، واقترصت 
املش��اركة البحرينية عىل الفارسان 

رائ��د محم��ود ومحم��د الخاطري 
بعد خروج الشيخ محمد مبارك آل 

خليفة.

فوضى عارمة في الجانبين 
الفني والتنظيمي

انتق��د عدد كب��ري من الفرس��ان 
اإلج��راءات  املش��اركة  والف��رق 
املتخبط��ة للجنة املنظم��ة العليا 
يف  تس��ببت  والت��ي  للبطول��ة، 
تقدي��م الفرس��ان والف��رق لعدد 
م��ن االحتجاج��ات، إذ إن اللجنة 
املنظمة مل تكن ع��ىل دراية تامة 
والتوقي��ت  االنط��الق  بنقط��ة 
الصحيح منذ البداية، واإلش��ارات 
الخاص��ة بخط��وط املراحل، فقد 
انطل��ق ع��دد م��ن الف��رق عند 

الس��اعة 6:30 وف��رق أخرى عن 
الساعة 6:45 صباًحا ومنها الفريق 
التنظي��م  وبس��بب  البحرين��ي، 
السيئ من األساس حدث اختالف 
الت��ي  يف مس��ار املرحل��ة األوىل 
متتد حت��ى 39.9 كيلومرًا، مام إذ 
لخ��الف كبري يف تخب��ط القرارات 

الصادرة من لجنة التحكيم.
وكان الق��رار األخ��ري الذي اتخذه 
القامئ��ون ع��ىل الس��باق بإلغ��اء 
املرحل��ة األوىل واعت��امد س��باق 
جدي��د ميت��د حتى مس��افة 120 
كيلوم��رًا ب� 4 مراحل فقط، ووقع 
17 فريًق��ا ع��ىل عريض��ة إللغاء 
الس��باق بش��كل كامل من بينها 

الفريق امللي البحريني.
وكان س��مو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة ق��د عق��د ع��دد من 
االجتامعات املكثف��ة مع أطراف 
عديدة بشأن ما حدث يف البطولة.

 سباق 120 كيلومتًرا 
من 4 مراحل

وأقي��م الس��باق الجدي��د م��ن 4 
مراحل واس��تمر حتى وقت متأخر 
من مساء أمس وبانتظار النتائج يف 

عدد الغد.

الفحص البيطري

أبدى سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ارتياحه الجتياز الفريق 
املل��ي الفح��ص البيط��ري لجميع 
املنطق��ة  يف  املش��اركة  الجي��اد 
املخصص��ة لبطولة الع��امل للقدرة، 
وشهدت إجراءات الفحص البيطري 
تعاون��ا كبريا م��ن قب��ل املنظمني 
والفرس��ان وتحت إرشاف مسؤويل 

االتحاد الدويل للفروسية.

اعتمدت اللجنة املنظمة العليا ملوسم 
نارص ب��ن حمد للم��وروث البحري، 
الج��دول النه��ايئ ملس��ابقات بطولة 
الحداق التي ستقام ضمن منافسات 
املوسم، الذي انطلق يف 31 أغسطس 
امل��ايض برعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
الش��باب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، وتس��تمر منافساته حتى 

يوم 27 أكتوبر املقبل. 
وقال رئي��س اللجنة املنظم��ة العليا 
ملوس��م نارص ب��ن حم��د للموروث 

البح��ري محم��د أحم��د الجناح��ي 
“إنه تنفيذا لتوجيهات س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة ومبتابعة 
خليفة عبدالله القع��ود رئيس لجنة 
رياضات املوروث الشعبي، اعتمدت 
اللجنة املنظمة ملوسم نارص بن حمد 
للم��وروث البحري، الج��دول النهايئ 
ملسابقات بطولة الحداق التي ستقام 
خالل الفرة 20 س��بتمرب - 27 أكتوبر 
املقبل، واملوزعة عىل 6 مسابقات”. 

املنظمة  اللجنة  “وحرص��ت  وأضاف 
عىل توزيع منافس��ات املرحلة األوىل 
من البطولة عىل املحافظات األربعة، 
س��تبدأ أوىل املس��ابقات مبحافظ��ة 

بن��ادي يخت  العاصم��ة وتحدي��دا 
البحرين يف الفرة 20 - 22 س��بتمرب 
الج��اري ضمن منافس��ات أس��بوع 
كأس س��مو الشيخ حمد بن نارص بن 
حمد آل خليفة، وس��تقام املس��ابقة 
الثانية يف محافظة املحرق ب� “مارينا 
أم��واج” يف الفرة 27 - 29 س��بتمرب، 
ضمن منافسات أس��بوع كأس سمو 
الش��يخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفة، وأما املس��ابقة الثالثة سوف 
تق��ام باملحافظة الجنوبي��ة ب�� “درة 
مارينا” يف الفرة 4 - 6 أكتوبر املقبل 
ضمن منافسات أس��بوع كأس سمو 
الش��يخ محمد بن نارص بن حمد آل 

خليفة، فيام ستقام املسابقة الرابعة 
جمعي��ة  يف  الش��املية  باملحافظ��ة 
الصيادي��ن يف الفرة 11 - 13 أكتوبر، 
ضمن منافسات أس��بوع كأس سمو 
الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل 

خليفة”.
الثاني��ة  املرحل��ة  أن  إىل  وأش��ار   
خصصت ملس��ابقة البحرين الوطنية 
لصيد األس��امك، إذ س��تقام املسابقة 
الخامس��ة يف نادي يخ��ت البحرين 
يف الف��رة 18 - 20 أكتوبر عىل كأس 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 

خالد ب��ن حم��د آل خليف��ة، بينام 
ستقام املس��ابقة السادسة ب� “مارينا 
األم��وج” يف الف��رة 25 - 27 أكتوبر 
عىل كأس سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة.

 ووج��ه الجناحي لجمي��ع الصيادين 
ه��ذه  يف  باملش��اركة  البحريني��ني 
البطول��ة، مؤك��دا أن اللجنة املنظمة 
وبتوجيه من س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة قد رص��دت جوائز 

قيمة للفائزين باملراكز األوىل. 
وكانت لجنة بطولة الحداق برئاس��ة 
عي��ى املطوع قد عق��دت اجتامعا 
بالجن��ة  الح��كام  للجن��ة  تعريفي��ا 
البطولة، إذ قدم رئيس لجنة التحكيم 
ببطولة الحداق حميد العلوي رشحا 
مفصال ألعضاء اللجنة عن مسابقات 
البطول��ة وف��رة إقامته��ا والرشوط 

واللوائح لهذه البطولة. 

أكد املدير التنفيذي لالتحاد اآلس��يوي 
لكرة اليد الكويتي أحم��د أبوالليل أن 
حصول االتح��اد البحرين��ي لكرة اليد 
ع��ىل جائزة أفض��ل اتحاد آس��يوي يف 
العام امل��ايض 2017 مل تك��ن من باب 
املجامل��ة وإمنا هو اس��تحقاق لالتحاد 
نتيجة إلس��هاماته وعطائ��ه املتميز يف 
باللعبة وتطويره��ا باإلضافة  االرتق��اء 
إىل نتائج املنتخبات والرؤى واألهداف 
واالسراتيجية التي يسري عليها االتحاد.

وأض��اف أبوالليل يف ترصي��ح خاص ل� 
“البالد س��بورت”: أن  “االتحاد برئاسة 
عيل عيى إس��حاقي وباق��ي األعضاء 
يق��وم بجهود كب��رية وتنظي��م إداري 
ق��اد اللعب��ة إىل مزيد م��ن النجاحات 
واإلنج��ازات. فالف��رق ب��ني ك��رة اليد 
البحرينية يف امل��ايض والحارض كالفرق 

بني السامء واألرض والنتائج خري شاهد 
عىل ما أقول...”.

وأوض��ح أبوالليل إن حصول اتحاد اليد 
عىل الجائزة جاء بعد اجتياز مجموعة 
م��ن املعايري واالش��راطات وتقييم من 
قب��ل لجن��ة مختص��ة يف هذا الش��أن، 
حيث ان الجائزة متنح التحاد واحد من 
املس��توى األول واالتحاد البحريني هو 
من فاز بها ومتنح التحادين من املستوى 
الثاين لتش��جيع االتحادات النامية عىل 
التطور، موضحا أنه قد مىض عىل هذه 

الجائزة نحو 10 سنوات.
وأشاد أبوالليل باملستوى املتميز واألداء 
الرائع الذي قدم��ه منتخب رجال اليد 
بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
الت��ي اختتم��ت مؤخ��را يف العاصمة 
األندونيسية جاكرتا بحصوله عىل املركز 

الثاين وامليدالية الفضية يف تأكيد واضح 

عىل تطور كرة اليد البحرينية بعد فوز 

املنتخب بامليدالية الربونزية يف النسخة 

املاضية بإنشيون 2014.

وأضاف أن مستوى مس��ابقة كرة اليد 

بدورة األلعاب اآلس��يوية جاء متوسطا 

م��ن الناحي��ة الفني��ة مش��ريا إىل أن 
املنتخب��ات التي تأهلت للدور الرئييس 
والدور قب��ل النهايئ كان متوقع تأهلها 

مسبقا، مبديا إعجابه مبستوى املنتخب 
العراقي والذي وصفه باملتطور.

وعن أه��م البطوالت التي س��ينظمها 

االتحاد اآلسيوي قال أبوالليل انه مقبل 
عىل تنظي��م بطولة األندية اآلس��يوية 
للرج��ال التي س��تقام ب��األردن خالل 
ش��هر نوفمرب املقب��ل إىل جانب بطولة 
منتخب��ات الناش��ئني واملؤهل��ة لكأس 
العامل والتي س��تقام كذل��ك يف األردن 

الشهر الجاري.
واوضح أبواللي��ل أن انتخابات االتحاد 
اآلس��يوي القادمة س��تجرى بعد دورة 
األلعاب األوملبية مش��ريا إىل أن االتحاد 
مل يقم بعقد اجتامع الجمعية العمومية 
عىل هام��ش دورة األلعاب اآلس��يوية 
بسبب انش��غال الرئيس الشيخ احمد 
الفه��د الصب��اح والذي ي��رأس كذلك 

املجلس األوملبي اآلسيوي.

إعصار “فلورنس” يعصف ببطولة العالم للقدرة بأميركا

اع���ت���م���اد ج�����دول م��ن��اف��س��ات ب��ط��ول��ة ال���ح���داق

حصول اتحاد اليد على جائزة اآلسيوي ليس مجاملة

ناصر بن حمد شارك في المرحلة األولى وحمدان بن محمد انسحب من السباق الثاني

ضمن موسم ناصر بن حمد للموروث البحري

أشاد بنتائج المنتخب األول... أبوالليل: 

كاروالينا الشمالية         المكتب اإلعالمي

تغطية           اللجنة اإلعالمية

حسن علي

جانب من السباق

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أبوالليل مع “البالد سبورت”
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ريتشارلس��يون  س��جل  )وكاالت(: 
هدف��ن يف مبارات��ه الدولي��ة األوىل 
بالتشكيلة األساسية ليساعد الربازيل 
ع��ىل الفوز 5-0 عىل الس��لفادور يف 

ماريالند.
ولعب��ت الربازيل بتش��كيلة جديدة 
ومنح املدرب تيتي فرصة املش��اركة 
الدولي��ة األوىل للحارس نيتو والظهري 
إي��در ميليت��او ك��ا ب��دأ ألول مرة 
الهج��وم  بريتشارليس��ون يف قل��ب 

وارتور يف وسط امللعب.
وتأقل��م الالعبون الج��دد رسيعا يف 
مواجهة مناف��س يحتل املركز 72 يف 
التصنيف العاملي واحتاجت الربازيل 
ث��الث دقائ��ق فق��ط الفتت��اح  إىل 
التسجيل حن هز نيار الشباك من 
ركلة جزاء بعد اعاقة ريتشارليس��ون 

داخل املنطقة.
ووضع ريتشارليس��ون اسمه يف قامئة 
املس��جلن بع��د 13 دقيق��ة أخرى 
عندما أطلق تس��ديدة رائعة سكنت 
الش��باك م��ن 15 مرتا وبع��د مرور 
نصف ساعة جعلت الربازيل النتيجة 
0-3 عن طريق فيليبي كوتينيو الذي 
سدد يف املرمى من عند حافة منطقة 

الجزاء بعد متريرة من نيار.
يف  تغي��ريات  الفريق��ان  وأج��رى 
االس��رتاحة، لكن الربازيل بطلة العامل 
خمس م��رات احتاجت إىل 5 دقائق 
فق��ط لتس��جيل اله��دف الرابع عن 
استغل  الذي  ريتشارليس��ون  طريق 
كرة ضالة ليطلق تس��ديدة منخفضة 

من داخل منطقة الجزاء.
وأح��رز ماركينيوس ه��دف الربازيل 

الخامس يف الدقيق��ة األخرية برضبة 
رأس عقب ركلة ركنية نفذها نيار.

وق��ال ريتشارليس��ون ”أن��ا س��عيد 
بالهدف��ن وبالفرص��ة التي منحها يل 
املدرب تيتي. اآلن سنحتفل ثم أعود 

إىل النادي ملواصلة العمل“.
وتخوض الربازي��ل مباراتيها الوديتن 
املقبلتن يف الس��عودية أمام أصحاب 
األرض يف 12 أكتوبر ترشين األول ثم 
ضد األرجنتن بعد أربعة أيام أخرى.
م��ن جهته��ا، تعادل��ت األرجنت��ن 
دون أه��داف م��ع كولومبيا وديا يف 
نيوجريزي. ومل يق��دم فيها الفريقان 
ما ميكن أن يس��عد جاهريها بعد 
أداء محب��ط يف كأس الع��امل لك��رة 

القدم.
وتص��دى ديفي��د أوس��بينا ح��ارس 

كولومبيا بش��كل جيد لتسديدة من 
إكس��يكيل باالس��يوس يف الدقيق��ة 
السادسة بينا كان نظريه األرجنتيني 
فرانكو أرماين أكرث نش��اطا يف الشوط 
الث��اين لكن الفريق��ن مل يظهرا أنها 

قادرين عىل تسجيل أهداف.
واس��تخدم الفريقان مدربن مؤقتن 
من أجل املباراة؛ إذ اس��تقال خوسيه 
بيكرم��ان م��ن تدري��ب كولومبي��ا 
األس��بوع املايض ومل تعن األرجنتن 

بعد بديال لخورخي س��امباويل الذي 
ترك منصبه عقب كأس العامل.

وأرشكت األرجنتن، التي لعبت بدون 
ليوني��ل مييس، تش��كيلة ش��ابة ومل 
تنجح يف صنع الكث��ري أمام املنتخب 

الكولومبي األكرث خربة.
وق��ال م��درب األرجنت��ن املؤق��ت 
ليونيل س��كالوين ”أعتقد أننا قمنا مبا 
يتعن علينا القيام به. هؤالء الالعبون 
يعرف��ون اآلن م��اذا يعن��ي ارت��داء 
قميص األرجنتن. أظهر كثريون اليوم 
أنه��م س��يمنحون الفريق ش��يئا يف 

املستقبل“.
وستكون مباراة األرجنتن املقبلة 16 
أكتوبر ض��د الربازيل يف الس��عودية 
بين��ا تلتقي كولومبي��ا مع الواليات 

املتحدة يف تامبا الشهر املقبل أيضا.

فـوز البرازيـل وتعادل األرجنتيـن

ريتشارلسيون

)وكاالت(: ق��ال الع��ب وس��ط منتخب 
إس��بانيا ساؤول نيجيز عقب الفوز الكبري 
عىل كرواتي��ا 6-0 إن ال روخا يعمل عىل 
تكوين فريق ق��وي، لكنه ذكر أنه مل يفز 

بيشء بعد.
وأوضح صاح��ب هدف اإلس��بان األول: 
“قدمن��ا مباراتن جيدتن للغاي��ة، لكننا 
ظهرن��ا بش��كل جيد مل��دة عام��ن قبل 
املونديال ثم حدث ما حدث، نحن نعمل 
ع��ىل تكوين فريق كب��ري، لكننا مل نحقق 
ش��يئا حت��ى اآلن”. واع��رتف الالعب أن 
التس��جيل مبلعب مارتيني��ز فالريو وأمام 
أبناء مس��قط رأس��ه أمر مميز، حيث مل 

يتمكن من التهديف مطلقا خالل زياراته 
م��ع فريق��ي راي��و فايلكان��و أو أتلتيكو 
مدريد. ودعا س��اؤول لنس��يان ما حدث 
يف مونديال روس��يا للرتكيز عىل مستقبل 
املنتخ��ب، موضح��ا أن م��ا ح��دث هذا 
الصيف “كان مؤملا بشدة للجميع، وليس 

بالنسبة للجمهور فحسب”.
وأض��اف: “يجب أن نطوي الصفحة. هذا 
الفريق لديه مس��تقبل، هناك قوام جيد 
وميكن تحس��ينه أك��رث”، معرتفا بأنه منذ 
وصول امل��درب لويس إنري��ي “تغريت 
الكثري م��ن األمور” مقارن��ة بالفرتة التي 

سبقته.

)وكاالت(: عرب العب أرس��نال، ستيفان 
ليشتش��تايرن، عن استيائه من الجلوس 
عىل مقاعد البدالء كثريًا، منذ انضامه 

للفريق اللندين، هذا الصيف.
وق��ال ظه��ري يوفنت��وس الس��ابق، يف 

ترصيح��ات نقلتها صحيف��ة “الجازيتا 
ديللو سبورت” اإليطالية: “كان بإمكاين 
قبول عرض آخر، من بن 5 عروض، مع 
التأكيد عىل أنه م��ن أصل 50 مباراة، 

كنت سألعب 47 عىل األقل”.

وتابع: “لكنني بحثت عن تحٍد جديد، 
ل��ذا أن��ا يف اَرس��نال، مع الوع��ي بأنه 
ع��ّي أن أحارب ض��د بيلريي��ن، عىل 
دور قيادي.. لس��ُت معت��اًدا أن أكون 
احتياطًي��ا، 3 مباري��ات متتالي��ة عىل 

مقاعد البدالء، هذا مل يحدث يل”.
وأضاف السويرسي: “إذا حققت الكثري 
يف مس��ريتك، يكون لدي��ك الكثري من 
التوقع��ات، وتريد أن تلعب، وأنا أعلم 

أنه ستكون لدي الفرصة لذلك”.

)وكاالت(: عاد الرئيس الليبريي جورج 
وي��ا، أفضل العب كرة ق��دم يف العامل 
سابقا، بش��كل مفاجئ إىل املنافسات 
يف  وش��ارك  مونروفي��ا  يف  الدولي��ة 
الخسارة 1-2 أمام نيجرييا قبل أسابيع 

من بلوغ عامه 52.
ونظمت ليبرييا مب��اراة ودية لتعليق 
القميص رقم 14 الذي ارتداه ويا لكن 
الجاهري شعرت باملفاجأة عندما قاد 
املهاجم السابق منتخب بالده وارتدى 
ه��ذا الرقم بع��د 16 عاما من خوض 

آخر مباراة دولية.
وذكرت تقاري��ر أن الجاهري وجهت 
تحية ح��ارة للرئيس وي��ا، الذي قدم 

بعض اللمس��ات الرائعة التي جعلته 
سابقا يحظى بشعبية هائلة يف العامل، 

عند استبداله يف الدقيقة 79.
وتقدمت نيجريي��ا بهدفن عن طريق 

هرني أونيكورو وسيمون نوانكو قبل 
أن يقل��ص أصح��اب األرض الف��ارق 
بواس��طة كبا رشمان م��ن ركلة جزاء 
قرب النهاية. وقىض ويا مس��رية رائعة 
يف أوروبا ولعب لفرق موناكو وباريس 
سان جريمان وأوملبيك مرسيليا وميالنو 

ومانشسرت سيتي وتشيليس.
وإضافة إىل الفوز بجائزة أفضل العب 
يف الع��امل 1995 نال وي��ا جائزة الكرة 
الذهبي��ة يف العام ذات��ه. ومل يفز أي 
العب أفريقي آخر بأي جائزة منها.

واستفاد ويا من ش��عبيته الجارفة يف 
ليبرييا وفاز بانتخابات رئاسة البالد يف 

ديسمرب املايض.

)وكاالت(: أدىل الحكم كارلوس راموس 
بأول تعليق علني، من��ذ بطولة أمريكا 
املفتوح��ة للتن��س، قائال إن��ه يف حالة 
“جيدة”، رغم موجة الجدل التي تلت 
إدارته لنهايئ فردي السيدات، يف بداية 
األس��بوع، بن س��ريينا وليامز ونعومي 

أوساكا.
واحتس��ب الحكم الربتغايل، البالغ من 
العمر 47 عام��ا، 3 أخطاء ضد وليامز، 
وصيف��ة البطل��ة، يف مباراة الس��بت، 
بس��بب انته��اك اللوائح، م��ا أدى إىل 
مشاحنة غاضبة يف امللعب، مع الالعبة 
األمريكي��ة، الحاصل��ة ع��ىل 23 لقبا يف 
البطوالت األربع الكربى وأشعل نقاشا 

حول التحيز ضد املرأة يف التنس.
ونقلت صحيفة “تريبونا إكسربيس��و” 
الربتغالي��ة، ع��ن راموس قول��ه “أنا يف 

حالة جيدة وفقا لهذه الظروف”.

وأض��اف “إنه موقف غ��ري جيد، لكن 
التحكي��م وفقا أله��واء كل العب غري 

موجود... ال تقلقوا بشأين”.
وأكد راموس، الذي أبلغ الصحيفة أنه 
تجنب السري يف شوارع نيويورك، األحد 
املايض، لتفادي أي “مواقف معقدة”، 

أنه س��يعود للتحكيم الجمعة يف زادار 
بكرواتيا.

وساند االتحاد األمرييك للتنس، ورابطة 
الالعبات املحرتفات، مزاعم التحيز ضد 
املرأة، التي ُأطلق��ت ضد راموس بعد 

مباراة السبت.

وت��م تغري��م وليامز 17 أل��ف دوالر، 
وخصم نقطة منها وخس��ارة ش��وط، 
بس��بب 3 انتهاكات للوائح يف املباراة، 
وم��ن بينها تحطيم امل��رضب، وإهانة 

الحكم لفظيا.
وقالت املصنفة األوىل عىل العامل سابقا 
بيي ج��ان كينغ التي أسس��ت رابطة 
الالعب��ات املحرتف��ات، يف س��بعينيات 
القرن امل��ايض، أمس الثالث��اء، إن كل 
األط��راف تتقاس��م الل��وم يف الواقعة، 
مضيفة أن وليامز “تجاوزت الحدود”، 
لك��ن رام��وس كان ميك��ن أن يتجنب 

الجدل، إذا تحىل مبزيد من الرفق.
ومل ينجح راموس يف الدفاع عن نفس��ه 
يف نيوي��ورك، مع زيادة ح��دة األزمة؛ 
ألن لوائ��ح االتحاد الدويل للتنس، متنع 

الحكام من التعليق عىل مبارياتهم.

لـم نفـز بشـيء بعد

ليشتشتاينر يرفض الدكة

عودة الرئيس ويا

ظهور راموس بعد “العاصفة”
ساؤول نيجيز

)وكاالت(: أبرز نجم 
الربازيل، نيار دا سيلفا، 

أهمية االنتصارين 
اللذين حققها منتخب 

بالده، عىل الواليات 
املتحدة والسلفادور، 

عقب السقوط املبكر يف 
مونديال 2018.

وخرج )راقصو السامبا( من دور الثانية 
يف املونديال، قبل الفوز ودًيا عىل أمريكا، 

الجمعة املايض، 2/0، ثم اكتساح السلفادور 
.5/0

وسجل نيار الهدف األول للمنتخب 
الربازيي، يف مباراة السلفادور، كا صنع 3 

أهداف أخرى.
وأعرب الالعب عن سعادته باألداء القوي، 

الذي قدمه يف اللقاء، إذ قال: “عانينا يف كأس 
العامل، وعانيت بشكل خاص.. ولهذا، من 

الرائع أن أعود بهذا الشكل للفريق”.
وأوضح “استعادة االنتصارات وتسجيل 

األهداف ومساعدة زماليئ، هو أفضل وسيلة 
بالطبع )للنهوض من سقطة املونديال(”.

)وكاالت(: شن جوستافو، 
شقيق باولو ديباال، العب 

املنتخب األرجنتيني، 
هجوما الذعا عىل مدرب 
التانغو، ليونيل سكالوين، 

بسبب عدم اعتاده 
عىل نجم يوفنتوس، يف 
مباريات األلبيسيلستي 

الودية.
وغاب ديباال عن ودية األرجنتن األوىل أمام 

غواتياال، ألسباب شخصية، فيا جلس يف 
الودية الثانية أمام كولومبيا، عىل مقاعد 

البدالء.
وقال جوستافو، عرب حسابه الرسمي مبوقع 

“تويرت”: “إذا مل يتمكنوا من كسب املال من 
وراءك، فلن تتمكن من اللعب!!!”.

ويعيش نجم البيانكونريي، فرتة صعبة رفقة 
ناديه، منذ وصول الربتغايل كريستيانو رونالدو، 

إذ يبقيه مدربه ماسيميليانو أليجري، عىل 
مقاعد البدالء، أيضا.

)وكاالت(: طالب أسطورة ليفربول اإلنجليزي 

جيمي كاراجر مواطنه ماركوس راشفورد، 

مهاجم مانشسرت يونايتد، بالرحيل عن فريقه، 

يف فرتة االنتقاالت املقبلة.

ودعا املدافع الدويل السابق، يف ترصيحات 

نقلتها صحيفة “ديي ميل” الربيطانية، 

راشفورد إىل االنتقال إليفرتون، من أجل أن 

ُيظهر إمكانياته بشكل أكرب.

وأشار كاراجر إىل صعوبة أن يأخذ مواطنه، 

مكان روميلو لوكاكو يف اليونايتد، الفًتا إىل 

أن األخري رحل عن تشيليس، يف وقت سابق، 

بعدما جلس عىل مقاعد البدالء هناك، حيث 

توهج بعد ذلك برفقة “التوفيز”.

وأكد العب الريدز السابق أن “إيفرتون ناٍد 

كبري”، وسيعطي الفرصة لراشفورد يك يتألق، 

كا أنه سيلعب هناك كل مباريات الدوري، 

بداًل من أن يظل بدياًل للوكاكو.

عانيت في المونديال

شقيق ديباال ينفجر

كاراجر يطالب راشفورد بالرحيل

كارلوس راموس

جورج ويا

نيمار

ديباال
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اأقامت جمموعة بوخوة واإدارة جممع �شار التجاري حفل ختام 
للتدري���ب ال�شيفي املهني للطلبة التي مت اختيارهم من �شمن 
قائم���ة الباحث���ن عن العم���ل وقد اأن���اب وزير العم���ل وال�شوؤون 
االجتماعي���ة جمي���ل حميدان مدي���ر اإدارة تنمية امل���وارد الب�رشية 
بالوزارة ع�شام العلوي الفتتاح احلفل بح�شور حمافظ ال�شمالية 

علي الع�شفور. 
ومت���ت مقابل���ة 200 باحث ع���ن العمل ومن ث���م اختيار 37 
موؤهال للتدريب ويف ختام الربنامج مت توظيف 10 من املتميزين 

واملجدين يف جمموعة بوخوة واإدارة جممع �شار التجاري.
وب���داأ احلف���ل بال�شالم امللك���ي من ثم بادر اح���د املتدربن 

بقراءة اآيات من الذكر احلكيم. 
وبعدها القت املدير التنفيذي ملجمع �شار التجاري ا�شمهان 
ح�شن بوخوة كلمتها وعربت عن فرحتها باإنهاء الفرتة التدريبية 
بنج���اح، وختمت كلمته���ا خماطبة املتدربن بالق���ول “ا�شتمروا 

على هذا احلما�س”.

افتت���ح يف البحري���ن اأ�شتودي���و بري���ث بيالت�س 
)بري���ث(، اأول اأ�شتوديو يف البحري���ن جمهز بالكامل 
مبعدات )BASI Pilates( يف دول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي.  ومت خ���الل حف���ل االفتت���اح ا�شتعرا����س 
ملح���ات من الف�شول الريا�شي���ة التي يتم تقدميها 
على ي���د نخبة من فري���ق بريث ال���دويل الذي ي�شم 
مدربن معتمدين.  وتقول موؤ�ش�س اأ�شتوديو بريث 
ورئي�ش���ة املدرب���ن ن���دى الربزجن���ي، الت���ي تلقت 
BASI P -  ددريبه���ا حتت اإ�رشاف كب���ار رواد نظام
lates يف الوالي���ات املتحدة االأمريكية “اإننا �شعداء 
بافتت���اح اأ�شتودي���و بري���ث، وجلب املزاي���ا الرائعة 

للبيالتي����س ملزي���د م���ن النا�س يف مملك���ة البحرين. 
لقد قدم���ت تدريبات خا�شة للعدي���د من العمالء يف 
البحرين ملدة ع�رش �شنوات تقريًبا، و�شهدت حتوالت 
ملمو�ش���ة يف البيالت����س خ���الل تل���ك الف���رتة. اأ�شعر 
بال�شعادة االآن الأنني اأ�شتطيع جلب اللياقة واملظهر 
االأف�ش���ل ملزيد من النا�س يف البحري���ن. اإن بيالت�س 

ت�شتطيع فعال تغيري حياتنا!”
مت تزوي���د اأ�شتوديو بريث باأح���دث التجهيزات 
الع�رشي���ة ويتميز اأي�ًشا بامل�شاحة الوا�شعة، واملوقع 
املتمي���ز بالق���رب م���ن دوار االأ�رشة يف �ش���ار. و�شوف 
R -( وريفورم���ر   )Mat م���ات  ف�ش���ول  )ووف���ر 

former(، ف�ش���ال ع���ن تدريب���ات خا�ش���ة وور����س 
عم���ل متخ�ش�شة مث���ل اإعادة التاأهي���ل وتدريبات ما 
قبل وبع���د الوالدة لالأف���راد واملجموعات ال�شغرية. 
وتعتمد ف�ش���ول الريفورمر على ماكين���ة الت�شكيل 
ريفورم���ر وتوفر جل�شات مقاومة مكثفة تعتمد على 
مب���ادئ البيالتي�س.  كما يقدم بريث اأي�ًشا تدريبات 
 Pranic( اليوجا وحلول علم الطاقة برانيك هيلينج
Healing( وجل�ش���ات التدلي���ك اخلا�ش���ة لتك���ون 
مكملة ملجموع���ة حلول ال�شح���ة والرفاهية ال�شاملة 
الت���ي يوفرها بريث الأع�شائه، م���ع االأخذ يف االعتبار 

اأنه �شوف يقدم ف�شوال للرجال اأي�ًشا.

تطوير أداء معلمي “أما الدولية” بشكل احترافي

العسومي يرعى فعالية صناعة الصابونالبحرين تستضيف التوستماسترز 29 سبتمبر

AMA Inte -  ووؤم���ن مدر�شة اأما الدولي���ة
national School يف البحري���ن ب�ش���كل كب���ري 
اأن املعل���م املتمكن هو املعل���م الذي يتم اإعداده 
مهني���ا واحرتافي���ا لتلبي���ة خمتل���ف االحتياج���ات 
االأ�شا�شي���ة للط���الب، وبالت���ايل حتقي���ق عملي���ة 
م�شتوى التح�شيل االأكادمي���ي وحت�شن التطوير 
الذات���ي للط���الب. ومن ه���ذا املنطل���ق، ويف اإطار 
�شعيه���ا امل�شتمر والدوؤوب لتوفري التعليم اجليد 
للط���الب امل�شجل���ن لديها، تعك���ف املدر�شة يف 
الوقت الراهن على تطوير معلميها ب�شكل حمرتف 

ومعم���ق. ولتحقيق ذلك املعن���ى، �شرتكز الور�س 
التدريبية على جم���ايل التعليم والتعلم يف احلقل 
الرتبوي، اإ�شافة اإلى موا�شيع منتقاة بعناية تامة 
يف مو�شوع تخطيط الدرو�س، وفهم املبادئ خارج 
اإط���ار اإ�شدار التعليمات اخلا�شة، وحتديد مفهوم 
التعل���م التع���اوين وتطبيق���ه، والتقيي���م للتعلم، 
وتطوير امله���ارات التقنية والكمي���ة والتحليلية 
بغر����س حتلي���ل اأداء الط���الب، وتطبي���ق منه���ج 
املراحل ال�شت، واإتقان املعايري املقارنة واأف�شل 
 )TQM( ال�شامل���ة املمار�ش���ات الإدارة اجل���ودة 

للوف���اء مبعاي���ري هيئ���ة �شم���ان اجل���ودة مبملكة 
البحري���ن )BQA(، وفه���م اأ�شالي���ب التعامل مع 
ال�شلوكي���ات ال�شعبة لالأ�شخا����س واأولياء االأمور، 

واإدارة ال�شالمة يف بيئة العمل.
م���ن ناحيتها �شتتولى مديرة املدر�شة ماريتا 
�س. �شي���كات، عن كث���ب م�شوؤولي���ة ر�شد تنفيذ 
املعلم���ن مل�شامن واأه���داف الور�شة التدريبية 
داخ���ل الف�ش���ول ل�شم���ان عملية حتقي���ق التعلم 
اجلي���د للطالب ب�ش���كل متطور وفق ه���ذا املنهج 

اجلديد.

حت���ت رع���اي���ة االأم�����ن ال��ع��ام 
امللكية  اخل���ريي���ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
م�����ش��ط��ف��ى ال�����ش��ي��د وب�������رشاك���ة 
�شندوق  قبل  م��ن  اإ�شرتاتيجية 
ن��ادي  ينظم  )مت���ك���ن(،  ال��ع��م��ل 
مع  وبالتعاون  تو�شتما�شرتز  اأفق 
يف  العربية  التو�شتما�شرتز  اأندية 
اأندية  “ملتقى  البحرين  مملكة 
االأول  العربية  التو�شتما�شرتز 
عنوان  حتت  البحرين”  مملكة  يف 
وال��ت��ح��دي��ات  “التو�شتما�شرتز 

االإعالمية”.
 وي���اأت���ي ه���ذا ال��ع��ن��وان من 
للتكنولوجيا  ال��ع��ام  امل��ن��ط��ل��ق 
ملواقع  العامة  وت���داول  احلديثة 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي واأه��م��ي��ة 
اأندية  ارت���اأت  خ�شو�شا،  االإع���الم 
مبملكة  العربية  التو�شتما�شرتز 
اجلانب  ه��ذا  مبحاكات  البحرين 
االأول  امل��ل��ت��ق��ى  ع����رب  امل���ه���م 

وال��ت��ح��دي��ات  “التو�شتما�شرتز 
ال�شبت  اأقامته  املزمع  االإعالمية” 
فندق  يف   )2018 �شبتمرب   29(
ومركز موؤمترات ذا غروف بحرين 

– اأمواج.
حيث بداأ العمل على فكرة هذا 
من  الثالث  الربع  ببداية  امللتقى 
هذا العام وها هو االآن يفتح اأبوابه 

التو�شتما�شرتز  منت�شبي  جلميع 
واملهتمن ومن ناحية اأخرى الأهل 

التخ�ش�س من االإعالمين.
امللتقى”  “رئي�س  اأعرب  وقد 
التو�شتما�شرت عبد الرحمن جناحي 
عن امتنانه ال�شديد لقبول االأمن 
امللكية  اخلريية  للموؤ�ش�شة  العام 
رعاية هذا احلفل واهتمامه لدعم 
هذا  يف  العاملة  الوطنية  الكوادر 
بال�شكر  ي��ت��ق��دم  ك��م��ا  امل���ج���ال، 
لدعمهم  “متكن”  اإل��ى  اجل��زي��ل 
ال�����ش��خ��ي ل��ل��م��ل��ت��ق��ى وه��دف��ه��م 
اإجنازات ال�شباب  اإبراز  ال�شامي يف 

البحريني.
���رشح��ت  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
للملتقى  الت�شجيل  جلنة  رئي�س 
عن  الغنام  عائ�شة  متميز  عريف 
امللتقى  ل��ه��ذا  الت�شجيل  ب���دء 
و�شي�شتمر الت�شجيل حتى اكتمال 

العدد.

نظ���م مرك���ز احل���ورة والق�شيبي���ة 
فعالية �شناعة ال�شابون بقيادة اأ�شغر 
متطوع���ة يف املركز فاطم���ة فالح لعدد 
فاق ال� 50 طفل وطفلة من اأبناء احلورة 
ال�شيف���ي،  باملع�شك���ر  والق�شيبي���ة 

برعاية النائب عادل الع�شومي. 
وتناول���ت الور�شة عن ا�شتخدامات 
ب�شيطة منها ال�شابون مع زيوت معطر 
باأن���واع خمتلف مت���زج يف قالب وو�شع 
عل���ى قال���ب بحي���ث الطف���ل ي�شتمتع 
باإن�ش���اء �شاب���ون خم�ش����س ل���ه ب�شكل 
املف�شل ل���ه واللون املحببه له، احتوى 

الور�شة على الكثري من املتعة.
وعربت ف���الح اأن �شناعة ال�شابون 
امل���واد  م���ن  اخل���ايل  اجلل�رشي���ن  م���ن 
الكيميائي���ة يذاب ث���م كل طفل يختار 
املعط���ر واللون وال�شكل ال���ذي يعجبه 
ل�شناع���ة ال�شاب���ون اخلا����س به، حيث 
يك���ون ال�شاب���ون �شه���ل اال�شتخ���دام 
وب�شي���ط والهدف من���ه تعلي���م اأطفال 

منتجات باإنتاجهم اخلا�س. 
وتقدمت “ف���الح” بال�شكر اجلزيل 
احل���ورة  ومرك���ز  الربنام���ج  لراع���ي 
والق�شيب���ة عل���ى اإتاح���ة الفر�ش���ة لها 
لتق���دمي بع�ًش���ا م���ن امله���ارات التي 
متتلكه���ا وتعترب ه���ذه الور�شة مبثابة 
هواي���ة تفتخر فيها وتري���د اأن تعززها 

ونقلها للجميع اأطفال يف امل�شتقبل.
و�رشح���ت رئي�شة العالق���ات العامة 

واالأن�شط���ة �شيخة الزاي���د اأن مثل هذه 
الور����س مهم���ة الأبن���اء املنطق���ة تعزز 
االإيجابية خلدم���ة امل�شتقبل،  اأفكارهم 
حيث الق���ت الور�شة ترحيب وا�شتعداد 
وتفاعل االأطف���ال باالإ�شافة اإلى اأهايل 
الذي���ن  الق�شيبي���ة  احل���ورة  منطق���ة 
اأ�شادوا مبثل هذه الدورات التعليمية، 
وكل ذلك يخ���دم هدف املركز ال�شامي 

الإعداد جيل واع ومتمكن.

23 طالبا يستكملون برنامجهم في “كي بي إم جي”

ا�شت�شاف���ت �رشك���ة ك���ي ب���ي اإم جي يف 
البحرين 51 متدرباً خالل العام، وقد عر�شت 
فر����س عم���ل دائم���ة عل���ى 11 منه���م، فيما 
ا�شتكمل 23 طالباً موؤخراً برناجمهم التدريبي 
ال�شيفي يف ال�رشكة. ت�شكل هذه اجلهود جزءاً 
م���ن برنامج التدري���ب الطالب���ي امل�شتمر يف 
ال�رشك���ة، وال���ذي يوفر فر�ش���اً تعليمية قيمة 
للطالب اجلامعين م���ن اأهم اجلامعات داخل 
مملكة البحري���ن وخارجها، بهدف م�شاعدتهم 
على اكت�شاب خربة عمل قيمة توؤهلهم مل�شار 

مهني ناجح.

جت���در االإ�شارة اإلى اأن ك���ي بي اإم جي يف 
البحري���ن هي �رشك���ة ع�شو يف �شبك���ة �رشكات 
كي بي اإم ج���ي الدولية. وتاأ�ش�شت ال�رشكة يف 
الع���ام 1968 ك�رشكة حما�شبة وتدقيق وطنية 
واالأولى من نوعه���ا يف البحرين اآنذاك، ومنت 
منذ ذل���ك احل���ن لت�شبح من اأه���م ال�رشكات 

املحرتفة يف اململكة. 
وتق���دم ال�رشك���ة من خ���الل فري���ق عمل 
مل���م باخل���ربات التقني���ة، خدم���ات التدقيق 
وال�رشائب واال�شت�شارات ملجموعة متنوعة من 

العمالء الذي يعملون يف خمتلف القطاعات.

“بوخوة” و”سار التجاري” يختتمان التدريب الصيفي للطلبة

افتتاح أستوديو “بريث” في البحرين
يتضمن أحدث التجهيزات العصرية

• عائ�شة ال�شبيعي	
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ك�سف���ت الفنان���ة الأردني���ة ديانا ك���رزون عن �سبب 
تاأخر األبومه���ا اخلليجي، الذي كان من املقرر طرحه منذ 
�سنوات، وذلك عرب ح�سابها ال�سخ�سي على “اإن�ستغرام”، 
حيث �ساألها اأحد املتابعني، قائال: “�سار يل ثالث �سنني 

اأنتظ���ر الألبوم اخلليج���ي اللي وعدتينا في���ه وللحني ما 
ن���زل”، وردت كرزون عل���ى �سوؤال متابعه���ا: “تعر�ست 
للن�سب والحتي���ال من منتج، راح ال�سغل كله واعتمدت 

على نف�سي بالإنتاج اخلا�ص”.

مسافات

البحرين ضيف شرف “الشارقة الدولي للراوي 18”

حتل مملك���ة البحري���ن �سيف ����رف ال���دورة الثامنة 
ع�رة من مهرجان ال�سارقة ال���دويل للراوي الذي يقام يف 
الف���رة من 24 اإلى 26 �سبتمرب مبركز “اإك�سبو” ال�سارقة 

مب�ساركة 34 دولة عربية واأجنبية.
 وينظ���م معه���د ال�سارق���ة لل���راث يف الإم���ارات هذا 
امللتقى �سنوي���ا بهدف احلفاظ على املوروثات ال�سعبية 
ال�سفهي���ة وحمايتها من ال�سياع والندثار وكذلك تكرمي 

الرواة والباحثني بهذا املجال.
وق���ال رئي����ص معه���د ال�سارق���ة للراث عب���د العزيز 
امل�سل���م  يف موؤمت���ر �سحفي اأم����ص الثن���ني: اإن “�سيف 
ال�رف هذا العام ه���ي مملكة البحرين، ممثلة يف �سخ�سية 
اأني�سة فخرو �ساحبة الإنت���اج الغزير يف احلكايات والأدب 
ال�سعب���ي، كما حت���ل علين���ا �سخ�سيات ثقافي���ة بحرينية 
مرموقة لإثراء احل�سور البحريني وتقدمي خال�سة جتاربها 

امليدانية”.
 واأ�س���اف امل�سلم “اأن اختيار مملكة البحرين ك�سيف 
����رف للمهرجان ياأتي م���ن خالل متيز ال���راث البحريني 
الغني واملتنوع واملت�سابه يف كثري من عنا�ره ومكوناته 
م���ع ال���راث الإمارات���ي واخلليج���ي عموماً، وذل���ك بحكم 
التق���ارب اجلغ���رايف والعالق���ات الجتماعي���ة والإن�سانية 

للمورث يف اخلليج العربي”.
 وق���ال اإن “البحري���ن ه���ي ال���درة الثقافي���ة ملنطقة 

اخلليج، �ساحبة التاريخ يف ال�سعر والأدب والثقافة”.
اأ�سب���اب اختي���ار الدكت���ورة  اإل���ى   وط���رق امل�سل���م 
البحريني���ة اأني�س���ة فخ���رو، فق���ال “اإنها �ساحب���ة التاريخ 
الطويل يف جمال العمل الجتماع���ي والثقايف والتطوعي، 
قدم���ت من خالله بع����ص امل�ساهمات يف خدم���ة املجتمع، 
وه���ي ال�سخ�سية املكرم���ة لهذا العام، وتزخ���ر م�سريتها 

الكتابية بالعديد من املوؤلفات املميزة”. 
 ومن ال���دول امل�ساركة يف املهرجان اململكة العربية 
ال�سعودية ودولة الكوي���ت و�سلطنة عمان والأردن وم�ر 
و�سوريا والعراق واجلزائ���ر واملغرب وكينيا والكامريون 
وماليزي���ا وال�سني والهن���د واإ�سبانيا وهولن���دا واإيطاليا 

وفرن�سا والربازيل وكندا.
 وعن جديد الدورة الثامنة ع�رة قال امل�سلم: “اأدخلنا 
برناجم���ا جديدا ه���و )املج���اورة( وهو برنام���ج جيد على 
ال�ساح���ة يتيح للراوي اجلديد الحت���كاك برواة خم�رمني 
م���ن خ���الل جماورته���م عملي���ا وال�ستفادة م���ن جتاربهم 
وتقنياته���م، وكذل���ك معر����ص الدمى الذي يع���د الأهم، 
يقيمه الفن���ان الإيطايل اأوجو�ستو جريلي الذي ا�ستهر يف 

اأوروبا كاأحد اأهم فناين الدمى واأهم جامعيها “.
ال�س���وء  امللتق���ى  ي�سل���ط  اجلدي���دة  دورت���ه  ويف   
عل���ى )احلكاي���ات اخلرافي���ة( ويبحث رموزه���ا ودللتها 

و�سياقاتها الثقافية والراثية.

في توصيات مؤتمر “الصواري” الدولي للشباب

المسرح العربي يحتاج اليوم إلى “جهاز مناعة” فكري وفلسفي
�سمن الدورة الأولى ملوؤمت���ر ال�سواري امل�رحي 
ال���دويل لل�سب���اب، وحت���ت عن���وان “امل�رح وم���ا بعد 
الإن�سانية” اجتمع���ت كوكبة من الباحثني وامل�رحيني 
والنقاد اأيام 6 و7 �سبتمرب 2018 للنظر يف الإ�سكالية 
املطروح���ة اأعاله، وقد �سم���ت هذه الكوكب���ة الأ�سماء 

التالية:
نادر كاظم )البحرين(، روبريتا لوفياتو )الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة(، في�سل القحط���اين )الكويت(، 
حممد الروبي )م�ر(، عبد اهلل العابر )الكويت(، ح�سني 
الرفاع���ي )البحرين(، عبد اهلل ال�سع���داوي )البحرين(، 
ن���ورا اأمني )م����ر(، نايف البقم���ي )ال�سعودية(، اأحمد 
خمي����ص )م�ر(، حمم���ود �سعي���د )م�ر(، عب���د احلليم 

امل�سعودي )تون�ص(.
وق���د خل�س���ت ه���ذه الكوكب���ة املجتمع���ة ط���وال 
اجلل�س���ات املخ�س�س���ة لأ�سغال املوؤمتر اإل���ى التقرير 

التايل: 

: أولاً
الإق���رار اأن ط���رح اإ�سكالي���ة ”امل����رح.. وم���ا بعد 
الإن�سانية” هو ط���رح م�ستفز وخماتل يف نف�ص الوقت، 
ي�ستجي���ب لتو�سي���ف واق���ع امل����رح الي���وم يف العامل 
العرب���ي ب�س���كل خا����ص والع���امل الآخ���ر ب�س���كل عام، 
وت�ساوؤل فاعليته يف املجتمعات الراهنة زمن العوملة 
الكا�سح���ة واملكنن���ة الطاغية وال�سته���الك املتوح�ص 
وتعمد الو�سائ���ط القهرية والغرابي���ة التي يعي�سها 
الف���رد املعا�ر والتي اأثرت اأمي���ا تاأثري يف الأطروحات 
امل�رحي���ة اجلدي���دة، �س���واء تعل���ق الأم���ر بالإنت���اج اأو 
التلق���ي، وهو ما يحت���م اليوم اإع���ادة النظر يف وظيفة 
امل����رح يف املجتمع على خلفية تراجع القيم الإن�سانية 

يف العامل املعا�ر.

ثانيًا:
لأن م�سطل���ح “ما بعد الإن�سانية” م�سطلح خماتل 
وموج���ود بالق���وة لتو�سي���ف ما اآل���ت اإلي���ه العالقات 
الإن�ساني���ة م���ن حت���ول مت�سارع عل���ى خلفي���ة طغيان 
التكنولوجيا الت�سالية احلديثة وما رافقها من تغيري 
انطولوج���ي يف عالق���ة الإن�سان بالع���امل واملحيط واأثر 
ذلك كل���ه فيما ينتج���ه الإن�س���ان رمزًيا وعل���ى راأ�سها 

الفن���ون والآداب، ف���اإن امل�رح كتعب���ري اإن�ساين فريد 
لي����ص مبعزل عن ه���ذه التحولت الكا�سح���ة التي تقع 
يف دائ���ر الهيمنة ملا ن�سميه بزم���ن “ما بعد الإن�سانية” 
امل����رح كممار�س���ة جمالي���ة  يج���رد  ال���ذي  باملعن���ى 
واجتماعي���ة من م�سامني الإن�سانية حتت وطاأة ت�سييئ 
الإن�س���ان و�سلعنت���ه واإقحامه يف املتاه���ة الفرا�سية 
التي ل تنف���ك التكنولوجيا يف ا�ستالب ذاكرة الإن�سان 
امل�رحي���ة واإقحام���ه يف عزلة “التكيي���ف” منقطًعا عن 

العامل وعن تاريخه احلميمي.

ثالثاًا:
لأن م�سطل���ح “م���ا بع���د الإن�ساني���ة” يف حقيقته 

م�سطلح جامع وكوارثي قيامّي، فاإن التعاي�ص 
ال���دوؤوب يف ه���ذا املوؤمتر ارت���اأى اإب���دال تو�سيف “ما 
بع���د الإن�سانية” مب�سطلح “ما بع���د الإن�سانوية” نظًرا 
ملا يدخره ه���ذا امل�سطلح من معاٍن جامعة حتوم حول 
الفل�سف���ة التي تقّر بالإن�سان حم���وًرا للكون، وبو�سف 
فك���رة “الإن�سانوي���ة” قائم���ة عل���ى مب���ادئ العقالنية 
والنزوع لخراق احلدود، ووالإمي���ان بالنزع احلقوقي 
لهذه الفك���رة التي توؤكد على املطالب���ة باحلق ومبداأ 
الكرام���ة الإن�ساني���ة، وعلي���ه ودرًءا لكل ا�ستب���اه، فاإن 
املوؤمترون يح���ذرون من غواية ه���ذا امل�سطلح وعدم 
تلفيق���ه للم����رح، كاأن نعترب اأو نقّر بوج���ود “م�رح ما 
بعد اإن�ساين” اأو “م�رح ما بعد اإن�سانوي” واإمنا التاأكيد 
عل���ى اأن هذا امل�سطلح تو�سيف ل�سياق راهن تناق�ص 

على خلفيت���ه م�ساكل املمار�سة امل�رح���ي ورهاناتها، 
وعليه اأي�سا فاإن رهان هذا املوؤمتر فل�سفًيا هو النظر 
اإلى راهني امل�رح يف مواجه زمن “ما بعد الإن�سانوية”.

رابعًا:
يق���ر املوؤمت���رون ب���اأن امل����رح العرب���ي يف حاجة 
الي���وم اإلى “جهاز مناعة” فك���ري وفل�سفي يقف �سًدا 
منيًع���ا جت���اه ت�سيي���ئ الإن�س���ان وت�ساوؤل���ه يف الرقعة 
امل�رحية، و�سد الرثوما القهرية املكر�سة على امل�رح 
وامل�رحي���ني �سيا�سًي���ا ورمزًي���ا، و�س���د ال�ستهالكية 
املجحف���ة الت���ي و�سع���ت “جمتمع���ات الفرج���ة” اإل���ى 
�سعود عزل الكائن امل�رحي يف هام�ص هوام�ص ال�ساأن 
العموم���ي، واإخرا�ص ال�س���وت الحتجاجي �سد النمطية 

وال�ست�سهالك وال�ستن�ساخ والتهمي�ص التي متار�سه 
�سلطات “م�رحاوية” �سد امل����رح نف�سه.. وعليه فاإن 
املوؤمت���رون يطالب���ون ب�رورة اإع���ادة النقا�ص امللهم 
اخل���الق للفنان امل�رحي العرب���ي كبداية لإقامة اأ�س�ص 

هذا اجلهاز املناعي للكائن امل�رحي العربي.

خامسًا:
على �س���وء النقا�س���ات واملقاب�س���ات امل�سركة 
الت���ي تناوله���ا املوؤمت���رون يف ه���ذه الن�سخ���ة الأولى 
للموؤمت���ر امل�رح���ي الأول ال���ذي يحت�سن���ه مهرج���ان 
ال�س���واري الدويل امل�رحي لل�سب���اب يف دورته الإثني 
ع�ر، فاإن املوؤمترون تخل�س���وا اإلى �رورة بعث وحدة 
بحثية م�رحي���ة تكون نواة تاأ�سي�سي���ة ملركز بحثي يف 
�سلب م�رح ال�س���واري، مركز بحثي دويل منفتح على 
كل الطاق���ات الفكرية والفنية من اأجل اإعادة النقا�ص 
واحلوار امللهم واخلالق، يعيد م�سغل اكت�ساف امل�رح 
بت�س���اوؤلت جديدة، عل���ى خلفية اأزمة امل����رح العربي 
وعل���ى �سوء رهانات ال�ستحقاق���ات الإن�سانوية ودون 
النقط���اع ع���ن “الآخر” م���ن خالل مد ج�س���ور توا�سلية 
لإب���الغ امل�ساغ���ل الفكرية اجلدي���دة يف امل�رح العربي 
يف الدوائ���ر امل�رحية الغربية... هذا ويوؤكد املوؤمترون 
عل���ى اأن الوحدة البحثي���ة التاأ�سي�سية التي �سيتمخ�ص 
عنه���ا املركز البحثي امل�رحي العربي اجلديد �ستكون 
مبثاب���ة املن�س���ة الفكري���ة املفتوحة الت���ي �ستتمحور 
اعماله���ا حول م�ساغل الكاتب امل�رح���ي العربي وروؤاه 
ومقرحات���ه امل�ستقبلي���ة مبا يف ذلك برنام���ج امل�سار 

للموؤمتر يف دوراته القادم.

سادسًا:
لأن امل����رح مرتب���ط بالإن�س���ان يف حميط���ه، ولأن 
امل����رح اأي�ًس���ا ممار�س���ة اجتماعي���ة، ف���اإن املوؤمترون 
يوؤك���دون ����رورة النظ���ر يف امل�ساغ���ل امل�رحية على 
م�ستوي���ني اأ�سا�سي���ني، م�سغ���ل �سيا�س���ة التلقي، اأي 
الهتم���ام مبوق���ع اجلمه���ور كاإع���ادة العتب���ار ل���ه يف 
املمار�سة امل�رحية، وم�سغ���ل مكمل ل�سيا�سة التلقي، 
وه���و م�سغل الأطروح���ة اجلمالية الأ�سيل���ة واملتعددة 
الت���ي ل تنفي تنوع الفرجة باملعن���ى الأنرثوبويوجلي 

�سمن املمار�سة امل�رحية يف املجتمعات العربية.

    BUZZ      
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“الجزيرة” يدشن “سعد الجزاف 50 عاما من العطاء”

هدفي انتزاع القارئ بعيدا عن همومه... العثمان لـ “البالد”:

في الرواية أستطيع أن أخوض حياة تمنيتها لنفسي

يقي���م مرك���ز اجلزيرة الثق���ايف وحتت رعاي���ة ال�شيخ 
عي�ش���ى بن را�ش���د اآل خليفة بتاري���خ 26 �شبتمرب اجلاري 
حف���ل تد�شني كتاب “ �شعد اجلزاف 50 عاما من العطاء” 
و�شيتزامن حفل التد�شني م���ع افتتاح املو�شم ال�شاد�س 
للمركز. كت���اب اجلزاف اأع���ده الفنان اإبراهي���م الدو�رسي 
ال���ذي تخ�ش����س يف توثيق �ش���رية الكثري م���ن الفنانني 
واملبدعني يف البحرين. علما اأن الفنان �شعد اجلزاف يعد 
من رواد احلركة امل�رسحي���ة يف البحرين و�شارك يف الكثري 
من االأعمال �شواء امل�رسحي���ة اأو الدرامية منها علي �شبيل 
املث���ال م�شل�ش���ل “ ن���ريان” و “تايل العم���ر” و “�شوالف 
اأم ه���الل” و “الع���ني” و “مواقف اجتماعي���ة” “ الدوائر” 
و “غ�ش���ات احلن���ني” وغريها م���ن االأعمال، كم���ا اأنه من 
موؤ�ش�ش���ني م�رسح اجلزيرة الذي ق���دم اإلى جانب امل�شارح 

االأهلية االأخرى الكثري من االأعمال الناجحة.

أحداث

وتهت���م  االإره���اق،  الي���وم  تع���اين  ال 
بنظامك الغذائي خ�شو�شا .

ممار�شة التمارين الريا�شية قد حتتاج 
ال�شت�شارة الطبيب.

يلج���اأ اإلي���ك اجلميع بحًثا ع���ن احللول، 
فاأنت على املحك.

تتب���واأ مرك���ًزا عالًيا، وتك���ر اللقاءات 
والتحالفات.

ا�شتف���د م���ن خ���ربة االأ�شدق���اء الذين 
اعتمدوا حمية.

ا بعد �شاعات  احلرك���ة مطلوبة خ�شو�شً
العمل.

تتبدل نظرتك اإلى االأمور وتبداأ وظيفة 
جديدة.

تتعر�س لبع����س االنتقادات يف عملك 
اليوم.

ال تته���رب من امل�شكالت ب���ل واجهها 
ب�شجاعة.

تتمكن من اإثب���ات جدارتك يف من�شبك 
احلايل.

اال�شتق���رار يف العمل مرتب���ط بقيامك 
ببع�س املهام.

املواجه���ات ت�رسّك كث���رًيا وت�شبب لك 
م�شكالت.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

تاأخ���ذ من غابة االإبداع غ�شنا ثم تلقيه على 
القارئ، ت�رسبه اجلمال لكي تنري خطاه، عا�شفة 
حت���د عل���ى ا�شتع���داد دائ���م لالنط���الق.. اإنه���ا 
الروائية ال�شابة �شارة العثمان اأحد اأبرز الوجوه 

ال�شبابية يف ال�شاحة وجتربة اإبداعية فريدة.
“ الب���الد” فتحت نافذة على م�شاتل جتربة 

�شارة العثمان عرب هذا اللقاء:

روايتك األخيرة ورد الحجاز. هل يمكننا 
القول إنها ذاكرة فردية أم من الخيال 
الذي يمكن األديب من االنطالق إلى 

فضاءات شاسعة؟
ه���ي مزي���ج ب���ني االثن���ني، وكم���ا ذك���رت 
االأح���داث  ا�شتلهم���ت  اأين  الرواي���ة  نهاي���ة  يف 
وال�شخو����س م���ن ذكري���ات حقيقي���ة ملجموعة 
اأ�شخا����س عا�ش���وا حقبة ال�شتين���ات اجلميلة يف 

البحرين.

ما متعة ولذة الكتابة عند سارة 
العثمان؟

غالبا ما ترتبط عملية الكتابة عندي باجلهد 
وامل�شقة فكتابة فقرة واحدة مني قد ت�شتغرق 
اأ�شبوع���ا كامال؛ الأين اأ�شي���غ اجلمل مرة بعد مرة 
حتى اختزل ال�شفحات اإلى �شطور قليلة ولكن 
املتع���ة تاأت���ي بعد ذل���ك عندما ت�شع���ر بالفخر 
والر�شا من نف�شك وان���ت تقدم للقارئ قطعة 

جمالية يف اأقل حد ممكن من ال�شوائب. 

ما الذي تدور حوله روايتك ورد الحجاز؟
الرواي���ة تدور حول “ ظبية”، امراأة من زمن 
ال�شتينيات ت�شارع لكي ترتدى ف�شتان زواجها 
ال���ذي عل���ق 20 عاما قبل اأن يتق���دم بها العمر 

وي�شيق عليها الف�شتان اكر فاكر. 

ما عاداتك في الكتابة؟
حتت���اج الكتابة اإلى طاق���ة ذهنية وتركيز 
عال ولذلك اف�شل وقت بالن�شبة يل هو الفجر، 
فحينها يكون عقلي اكر �شفاء وانفتاحا ومن 
جه���ة اأخرى ال اأتوق���ع اأي اإزعاج من احد يف ذلك 
الوق���ت. ولذلك عادة م���ا ا�شتيقظ باكرا وبعد 

اأن اأع���د كوب���ا من ال�ش���اي اأجل�س عل���ى مكتبي 
واب���داأ الكتاب���ة، واإذا مل يكن ي���وم عمل اأ�شتمر 

حتى الظهر.
وح���ني اأكت���ب احر����س دائم���ا عل���ى غلق 
اجل���وال اأو جعل���ه �شامتا وب���ني كل �شاعة اأخذ 
5 اإل���ى 10 دقائ���ق راحة ممكن خالله���ا اأقوم 
ب���اأي عمل ب�شي���ط باملنزل ال يحت���اج منى اإلى 
تركي���ز ذهن���ي. حاولت م���رات ع���دة اأن اأحمل 
كمبيوت���ري واكتب يف املقاهي ولكني اأدركت 
اأن االأ�ش���وات وحركة النا����س من حويل ت�شتت 
انتباه���ي واالأف���كار ال ا�شتح�رسه���ا اإال يف ج���و 
هادئ متام���ا ولذلك االآن اكت���ب يف عزلة تامة 

يف املنزل.

لماذا الهم الروائي صار طريقا للكتابة 
لديك؟

حي���اة  اأخو����س  اأن  اأ�شتطي���ع  الرواي���ة  يف 
متنيته���ا لنف�شي ولذلك عندم���ا اأكتب اأحتايل 

بطريقة ما على الواقع الكئيب واملحبط اأحيانا.

لمن تقرئين؟ وهل هناك كّتاب معينون 
متأثرة بهم؟ 

 اأوؤم���ن اأن الكات���ب اجلي���د الب���د اأن يك���ون 
ق���ارئ نه���م ولذل���ك اأح���اول جه���دي الأق���راأ اأي 
رواي���ة بتو�شي���ة م���ن �شدي���ق اأو حا�شلة على 

تقييم جيد يف موقع “جودريدز” ب�رشط �أن تكون 
كال�شيكية اأو تاريخية. 

من الكت���اب العرب تاأثرت بر�شوي عا�شور 
وبه���اء طاه���ر ويو�ش���ف زي���دان وم���ن الكتاب 
يوكي���و  دو�شتويف�شك���ي،  في���ودور  االأجان���ب 
مي�شيم���ا، ماري���و بينديتي و�شارل���وت برونتي 

والقائمة بالتاأكيد �شتطول كلما قراأت اكر. 
ما الرسالة التي تريدين إيصالها إلى 

القارئ؟
 ه���ديف االأول ه���و اأن اأنت���زع الق���ارئ بعيدا 
عن هموم���ه وم�شاغله اليومية اإل���ى عامل خيايل 
ي�شتم���ع به ولك���ن مب���ا اأين من ع�ش���اق الرتاث 

�شيجد القارئ نف�شه مقحم بطريقة ما فيه.

ما أعمالك المستقبلية؟
حاليا ب���داأت يف كتابة رواية تدور ف�شولها 
بني احلا����رس واملا�شي وبرغ���م الفجوة الزمنية 
الت���ي تف�ش���ل ال�شخو����س اإال ان ال����رساع الذي 

يعي�شونه ي�شهد تقاربا يف اأوجه وجوانب عدة.

هل وصلت أي مالحظات على تجربتك 
وكيف وجدتها؟

و�شلتني عدد من املالحظات اغلبها كانت 
م���ن اأ�شخا�س قراأوا روايت���ي االأولى “ قلوب يف 
اأح�ش���ان باردة “ واهم ه���ذه املالحظات هو ان 
ا�شهب اكر يف اأحداث الرواية واأن اجعل ال�رساع 
اك���ر تعقيدا.وهذه املالحظ���ات اأخذتها بعني 

االعتبار واأنا اأكتب عملي اجلديد.

ما عنصر التشويق والجذب في روايتك 
األخيرة؟

بن���اءا على ما و�شلني م���ن مالحظات القراء 
ان اك���ر �ش���يء �شدهم يف الرواية ه���و ا�شلوبي 
ال�شل����س يف ال����رسد وتاأثرهم بواقعي���ة االأحداث 

وال�شخو�س. 

هل ترين أن اإلعالم أنصف التجارب 
الشبابية؟

هن���اك بع����س اجله���ود م���ن قب���ل االإعالم 
لدعم التجارب اجلدي���دة مثال على ذلك جائزة 
الروائيني ال�شباب وهن���اك اأي�شا جهود فردية 
من قب���ل بع�س املثقفني املهتم���ني بالرواية 

البحرينية لدعم الكتاب اجلدد.

كلمة أخيرة؟
كل جتربة مهما كانت ب�شيطة ميكن ب�شيء 
من اخلي���ال اأن تتحول اإلى ق�شة مثرية ت�شتحق 

القراءة، وهنا يكمن اإبداع الكاتب.

13 سبتمبر

1882
عرابي  اأح��م��د  ان��ه��زام 
يف موقعة التل الكبري 
وب�����داي�����ة االح���ت���الل 
االإجنليزي مل�رس الذي 

دام 72 �شنة.

 1936
ان��دالع كربى معارك   
1936 يف  ع��ام  ث���ورة 
احتالل  اإث���ر  ال��ق��د���س 
اجل��ي�����س ال��ربي��ط��اين 
مل��خ��ف��ر ال�������رباق يف 

املدينة.

 1940
 ال��ق��وات االإي��ط��ال��ي��ة 

تغزو م�رس.

  1943
ت��ن�����ش��ي��ب ���ش��ي��اجن 
رئي�شا  ���ش��ي��ك  ك���اي 
ال�شني  جل��م��ه��وري��ة 

ال�شعبية.

 1953
خورو�شوف  نيكيتا   
ع��ام��اً  ام��ي��ن��اً  ي�شبح 

لالحتاد ال�شوفييتي.

 1955
ع���الق���ات  اإق������ام������ة   
دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة ب��ني 
اأمل����ان����ي����ا ال��غ��رب��ي��ة 
ال�شوفيتي  واالحت��اد 
احلرب  منذ  مرة  الأول 

العاملية الثانية.

1968
ال��ب��ان��ي��ا ت��غ��ادر حلف 

وار�شو.

حمرر م�سافات

اأ�سامة املاجد

• •�شعد اجلزاف	 جلنة حفل التد�شني	
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األخيرة

حتذير �أوروبي لـ “غوغل” و “في�سبوك”  و “تويرت”

�ملوت يغيب �ملغني �جلز�ئري ر�سيد طه

�ستيفني �سيغال ي�سارك يف فيلم م�سري

�ستق���رتح املفو�سية الأوروبية قوانني جديدة، متنح “غوغ���ل” و “في�سبوك” و “تويرت” و�رشكات 
اأخرى للإنرتنت “�ساعة واحدة فقط” لإزالة املحتوى املتطرف، واإل واجهت غرامات.

واأبلغ���ت املفو�سي���ة هذه ال�رشكات يف مار����س اأن اأمامها 3 اأ�سهر تقدم خلله���ا ما يظهر اأنها تزيل 
املحتوى املتطرف ب�سكل اأ�رشع واإل واجهت قانونا يرغمها على ذلك.

وتري���د املفو�سية اإزالة املحتوى ال���ذي يحر�س على جرائم متطرفة اأو يدعو لها اأو يروج جلماعات 
متطرف���ة اأو ي�رشح كيفي���ة ارتكاب مثل هذه اجلرائم من على ال�سبك���ة العنكبوتية يف “�ساعة” من تلقي 
اأم���ر بذلك من ال�سلط���ات. و�سيطالب القرتاح، الذي �سيكون بحاجة لدعم م���ن الدول الأع�ساء بالحتاد 
الأوروب���ي وم���ن الربملان الأوروبي ومن�س���ات الإنرتنت، اتخاذ اإج���راءات ا�ستباقية مث���ل تطوير اأدوات 

جديدة؛ للتخل�س من املحتوى الذي ينطوي على انتهاكات.
و�سيحت���م على ال����رشكات التي تقدم مثل هذه اخلدم���ات تقدمي تقارير �سفاف���ة �سنوية لتو�سيح 

جهودها يف التعامل مع املحتوى الذي يت�سمن انتهاكات.

ذك���ر موق���ع “ل���و باريزي���ان” الفرن�س���ي، اأن 
املطرب اجلزائ���ري ال�سهري، ر�سيد طه، تويف م�ساء 
الثلثاء، يف منزله بالعا�سمة الفرن�سية باري�س، عن 
عمر يناهز 59 عاما. وذكر امل�سدر اأن الفنان الذي 
ا�سته���ر باأغني���ة “يا راي���ح وين م�ساف���ر”، تويف يف 
منزله اإث���ر اأزمة قلبية تعر�س لها اأثناء نومه. ويعّد 
ر�سيد طه من اأبرز مغنيي “الروك” يف الثمانينات، 
كم���ا اأنه جنح يف اإيجاد لون جديد يجمع بني الأغنية 
اجلزائري���ة الأ�سيل���ة والروك.وول���د ط���ه بالق���رب 
م���ن مدينة وه���ران اجلزائرية، قب���ل اأن ينتقل اإلى 
مدينة األزا�س الفرن�سية وعمره اآنذاك ل يتجاوز 10 
�سن���وات. وا�ستهر طه كثريا مع اأغني���ة “يا رايح”، 
حي���ث لق���ت انت�س���ارا كب���ريا يف الع���امل املغاربي 

والعربي.

ي�ستعد النجم العاملي �ستيفن �سيغال، والذي ا�ستهر باأدواره يف اأفلم احلركة، للم�ساركة 
يف بطولة الفيلم امل�رشي “املحرتف” اإلى جانب املمثل ن�سال ال�سافعي.

ونق���ل موق���ع اأخبار اليوم امل����رشي تاأكيد منت���ج الفيلم بلل �س���ربي م�ساركة �سيغال يف 
الفيل���م الذي ي�سارك فيه اأي�سا جمموعة من النج���وم اأمثال، منة ف�سايل واإيهاب فهمي واأحمد 
تهام���ي. وينتمي الفيل���م اإلى فئة الأك�سن والت�سويق، وهو من تاألي���ف ح�سام مو�سى، ويتوقع 
اأن يب���داأ العم���ل على ت�سويره يف ال�سهر املقبل، وذلك عقب اختي���ار خمرجه لأماكن الت�سوير، 
وا�ستكم���ال انتقاء باقي اأع�س���اء الفريق من املمثلني. و�سيغال اأحد اأبط���ال اأفلم احلركة من 
اأمث���ال �سيلف�سرت �ستالون، وت�ساك نوري�س، واآرنولد �سوارزنيج وجني كلود فان دام و برو�س 

ويلي�س الذين ا�ستهروا يف كثري من اأفلم هوليوود يف فرتة الثمانينات ونهاية الت�سعينات.

 Social
media

�ملظلة مل تفتح... 
�سقوط مميت ملظلي رو�سي

ر�سد مقطع فيديو، نقلته �سحيفة “املريور” الربيطانية، حلظة مقتل مظلي رو�سي بعد 
�سقوط���ه من طائرة خلل متري���ن تدريبي. وقال امل�سدر اإن احلادث وق���ع بالقرب من مدينة 

فلدميري الرو�سية، غربي البلد، خلل مترين تدريبي على املظلت، منذ نحو اأ�سبوعني.
ويظه���ر الفيديو قفز عدد من املظليني ب�سكل �سلي���م، اإل اأن اأحدهم مل ي�سعفه احلظ يف 

فتح مظلته الحتياطية يف الوقت النا�سب، مما اأدى اإلى �سقوط مروع على الأر�ض.
وذكرت “املريور” اأن الرجل تويف يف احلال متاأثرا بال�سقوط القوي، و�سط �سدمة زمالئه 
واملراقب���ني. وقال متحدث با�سم قاعدة فلدميري الع�سكرية اإن املظليني كانوا يقفزون من 

طائرة هليكوبرت من طراز Mi-8، م�سيفا اأن الرجل قتل ب�سبب ف�سل نظام فتح املظلت.
واأو�سح اأن ال�رشطة الع�سكرية فتحت حتقيقا عاجل يف احلادث.

“باربي �ملغرب” يف ال�سجن.. بتهمة القتل

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال��ط��ق�����س ح��ار 
بع�س  م��ع  ورط���ب 

ال�سحب اأحيانا.

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد، ولكنه���ا �سمالية �رشقية من 
10 اإلى 15 عقدة اأحيانا يف الظهرية. 

ارتف���اع املوج من ق���دم اإل���ى 3 اأقدام. درج���ة احلرارة 
العظمى 41 وال�سغرى 30 درج���ة مئوية. الرطوبة الن�سبية 

العظمى 90 % وال�سغرى 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البلد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العلنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:02
الظهـر:11:34
العصــر: 3:03
المغرب: 5:46
العشاء: 7:16 

مواقيت 
الصالة

تون�س... جدل ب�سبب خمدر�ت يف �سيارة تابعة للرئا�سة
متكن���ت الأجه���زة الأمني���ة التون�سي���ة م���ن 
اإح���دى  �سب���ط كمي���ة م���ن املخ���درات داخ���ل 
ال�سيارات التابعة للق�رش الرئا�سي، ما اأثار جدل 
وا�سع���ا يف الأو�ساط التون�سي���ة و�سط اتهامات 
متبادلة.وفج���رت املحامي���ة املعروف���ة ليلى حداد 
ه���ذه “الف�سيح���ة” بعدم���ا ك�سف���ت يف تدوينة على 
�سفحتها ب���� “موقع” في�سبوك حت���ت عنوان “زطلة 

)ح�سي����س( وكوكاي���ني واأم���وال عل���ى م���ن �سيارة 
لرئا�س���ة اجلمهوري���ة”، قالت فيها اإن���ه “بعد تعهد 
الفرقة الوطنية ملقاومة املخ���درات بالق�سية التي 
كانت حمل اأنظار حمكمة تون�س 2 وبعد جهود كبرية 
ومتابع���ات ل�سيق���ة لإماط���ة اللثام عن اأح���د اأباطرة 
مروج���ي املخدرات يف البلد، تب���نّي اأن الب�ساعة يتم 
ترويجه���ا على م���ن �سيارة لرئا�س���ة اجلمهورية من 

قبل اأحد الإطارات العاملة يف الق�رش”.
كم���ا ك�سفت اأن���ه مت حجز ال�سي���ارة وعلى متنها 
كمّي���ات متفاوتة من احل�سي����س والكوكايني ومبالغ 
مالية مهمة، واأعطيت الأوام���ر اللزمة لقتحام منزل 
املروج، حيث مت العثور على كميات اأكرب، واأعطيت 
التعليم���ات للتكت���م عل���ى املو�س���وع، واأف���رج عن 
ال�سي���ارة؛ لأن ال�سائق جمرد عامل يخفي وراءه مافيا 

واأ�سماء كبرية. يف املقاب���ل، ردت النقابة الأ�سا�سية 
حلرا�س���ة رئا�س���ة اجلمهورية، على تل���ك التهامات، 
موؤكدة يف بيان م�ساء الثلثاء، �سحة القب�س على اأحد 
مروجي املخدرات، ولكّنها نف���ت اأن يكون ال�سخ�س 

امل�ستبه به “�سمن حرا�سة رئا�سة اجلمهورية”.
اإل اأن تل���ك امل���ربرات مل تقنع كث���ريا الن�سطاء 

التون�سيني على مواقع التوا�سل الجتماعي.

تركيب كامري�ت مبد�ر�س 
م�سر يثري جدال

ذبح زوجته ثم ذهب 
براأ�سها لق�سم ال�سرطة

يف بريطانيا... �جلن�س 
مقابل عدم دفع الإيجار

قبل اأيام من انطلق العام الدرا�سي يف م�رش، 
تق���دم برملاني���ون م�رشي���ون مب�رشوع قان���ون اإلى 
جمل�س النواب يت�سم���ن تركيب كامريات مراقبة 
داخ���ل وخ���ارج الف�س���ول يف املدار����س واملعاهد 
ومراقب���ة  والغ����س  التحر����س  ملن���ع  الأزهري���ة؛ 
املنظوم���ة التعليمي���ة، و�سب���ط اأدائه���ا، ومراقبة 
�سلوك الطلب واملعلم���ني. واأثار م�رشوع القانون 
ج���دل كبريا يف م�رش، حي���ث ي���رى املعار�سون اأنه 
�سيكون اأ�سب���ه مبحاكم التفتي����س، و�سيقيد اأداء 
الط���لب واملعلم���ني، فيما ي���رى املوؤي���دون اأنه 

خطوة جيدة لإ�سلح عيوب املنظومة التعليمية.
وف���ق تاأكي���دات برملاني���ني م�رشي���ني، فاإن 
م�رشوع القانون يحظى باهتمام حكومي، وبرملاين، 

وقد يخرج للنور قريبا.

ميث���ل رج���ل هندي اأم���ام املحكم���ة الثلثاء 
املقب���ل بعد اأن اأقدم عل���ى ذبح زوجته، ثم حمل 

راأ�سها، وتوجه اإلى ق�سم �رشطة لت�سليم نف�سه.
كارنات���اكا  ولي���ة  يف  ال�سلط���ات  واألق���ت 
القب����س عل���ى الرجل مبجرد ح�س���وره اإلى ق�سم 
ال�رشطة، وهو يحم���ل راأ�س زوجته مقطوعة داخل 
حقيب���ة بل�ستيكي���ة �س���وداء. وذك���رت �سحيفة 
“ال�سن” الربيطانية اأن رجل يدعى �ساتي�س اإ�س 
ج���ي ح�رش اإلى الق�سم يف منطق���ة ت�سيكماغالور، 
واعرتف بقت���ل زوجته، واأن ال�سلط���ات اعتقلته 
بتهمة القتل العمد. وبح�سب التحريات الأولية، 
ف���اإن الزوج قت���ل زوجته بعد ال�س���ك يف علقتها 

ب�سخ�س اآخر، وروؤيته لهما معا.

تع���اين الكث���ري م���ن الن�س���اء يف بريطانيا من 
البتزاز اأثن���اء حماولتهن البحث عن �سقة للإيجار، 
اإذ يعر�س عليهن امللك ال�سكن جمانا اأو باأ�سعار 

بخ�سة مقابل ممار�سة اجلن�ض.
وقدرت درا�سة ا�ستق�سائية اأجرتها موؤ�س�سة 
“يوغوف” للإ�سكان اخلريي اأن 250 األف امراأة يف 
اململكة املتحدة تعر�سن للبتزاز اجلن�سي مقابل 
اإيج���ار خمف�س خلل ال�سن���وات اخلم�س املا�سية، 
ح�سبما ذك���رت �سحيفة “تامي���ز”. وبح�سب موقع 
التلفزيون الربيطاين  “week”، متكنت مرا�سلة 
)ب���ي بي �سي( م���ن ت�سوي���ر عرب كام���ريا خمفية 
حماولة ابتزازها م���ن جانب بع�س ملك العقارات 

يف مدينة بري�ستول جنوبي غربي اإجنلرتا.

• رحلة املناطيد فوق �سماء كابادوكيا برتكيا )اب(	

اأفادت مواقع مغربية اأم�س الأربعاء، اأن نهيلة امقلي املعروفة ب�”نهيلة باربي”، احلائزة على لقب 
ملكة جمال الكون للعام 2018، ت�سببت يف حادثة �سري يف ال�ساعات الأولى من ليلة ال�سبت املا�سي.

واأ�ساف���ت اأن اأمقلي، امتثلت اأمام النياب���ة العامة يف مدينة مراك�س، بعد اأن ت�سببت يف حادث �سري 
اأث���ار موجة م���ن اجلدل يف البلد. واأو�سح���ت اأن “باربي” فق���دت ال�سيطرة على �سيارته���ا لتنحرف عن 
امل�سار وت�سطدم ب�سابني م�رشدين كانا نائمني على الر�سيف واأردتهما قتيلني. وتابعت، اإن العار�سة 

املغربية كانت برفقة �سديقتها، واأنهما كانتا يف حال �سكر.
و�ستواج���ه املتهم���ة عقوب���ة م�سددة ب�سب���ب اقرتان احلادث���ة، الت���ي ارتكبتها بظ���روف الت�سديد 

املن�سو�س عليها يف مدونة ال�سري اجلديدة.
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