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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

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

BLACK BAY 36

احلفاظ على الأمن �صمانة التنمية
م�صرية العمل ما�صية بقيادة جاللة العاهل... �صمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: لدى ��ستقب���ال �سموه عدد� 
من �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�مل�سوؤولني، 
قال رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة �إن �حلفاظ على 
�أمن و��ستق���ر�ر �لوطن ي�سكل �سمان���ة �أ�سا�سية 
ملو��سلة منظوم���ة �لتنمية �لتي ت�سهدها مملكة 

�لبحرين يف خمتلف �ملجاالت.
و�أكد �سموه �أن م�سرية �لعمل �لوطني بقيادة 

عاه���ل �لب���الد �ساح���ب �جلالل���ة �ملل���ك حمد بن 
عي�سى �آل خليف���ة ما�سية بعزم ال يلني، وب�سعي 
متو��س���ل نح���و �الإجن���از و�لتطوي���ر و�النط���الق 

بالبحرين �إلى �الآفاق �لتي نتطلع �إليها جميًعا.
وكان �ساح���ب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
ق���د ��ستقب���ل بق����رص �لق�سيبية �أم�س ع���دًد� من 
�أف���ر�د �لعائلة �ملالك���ة �لكرمي���ة و�مل�سوؤولني، 
حيث تطرق �سموه معه���م �إلى عدد من �لق�سايا 

�ملحلي���ة و�لدولية. و��ستذكر �سموه دور رجاالت 
�لبحرين �الأو�ئل وما قدموه من عطاء�ت كان لها 
دورها �لب���ارز يف م�سرية �لتط���ور و�لتقدم �لتي 

ت�سهدها �ململكة.
و�أكد �سموه �أن ما ي�سهده �لعامل من حتديات 
و�أخط���ار يتطلب من �جلمي���ع �أن يكون �أكرث وعيا 

وت�سميما عل���ى مو�جهة كل ما من �ساأنه 
�أن يزعزع �الأمن و�ال�ستقر�ر.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من كبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�مل�سوؤولني	
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�صمو ال�صيخ خليفة بن علي يطلق مبادرة “�صالمة دربك”

مليونـا دينـار ميزانيـة النتخابـات

عو�يل - �ملحافظة �جلنوبية: �أطلق حمافظ 
�جلنوبية �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 
�آل خليف���ة مبادرة “�سالمة درب���ك” �لتي تاأتي 
يف �إط���ار م�سوؤوليات �ملحافظ���ة �جلنوبية جتاه 
�حلف���اظ على �أم���ن و�سالمة �الأه���ايل ومرتادي 

�لطرق باملحافظة �جلنوبية.
ج���اء ذل���ك خ���الل �جتم���اع �سم���و حماف���ظ 
�جلنوبي���ة م���ع �ملدي���ر �لع���ام ملديري���ة �رصطة 
�مل���ري  حم���د  �لعمي���د  �جلنوبي���ة  �ملحافظ���ة 
و�لوكي���ل �مل�ساع���د للط���رق ب���وز�رة �الأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين هدى 
فخرو و�ملدي���ر �لعام لبلدية �ملنطقة �جلنوبية 

عا�سم عبد�للطيف.
و�أكد �سموه �أن �ملحافظة �جلنوبية حري�سة 
على تنفي���ذ توجيهات وزي���ر �لد�خلية �ل�سيخ 

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة بالتعاون و�لتن�سيق 
�مل�سرتك مع �جلهات كافة يف �حلفاظ على �أمن 
و�سالمة �الأه���ايل، و�لتي تاأتي على ر�أ�س قائمة 
�أولوي���ات وم�سوؤولي���ات �ملحافظ���ة �جلنوبي���ة 

وحتقيق مبد�أ �ل�رص�كة �ملجتمعية.
و�س���ّدد �سموه عل���ى �أهمية توف���ري �لبيئة 
�الآمن���ة ملرتادي �لطرق من خالل تطبيق �أحدث 
�ملعايري �لعاملية يف جمي���ع �لطرق باملحافظة 
�جلنوبي���ة، موؤكًد� �سموه �أن هذه �ملبادرة تاأتي 
تلبية الحتياج���ات �الأهايل �لتي مت ر�سدها من 
خ���الل �ملجل����س �الأ�سبوعي ل�سم���وه و�لزيار�ت 
�مليد�ني���ة ملختل���ف مناط���ق �ملحافظة وما مت 
ر�سده من خالل برنامج “�حنا نو�سلك” �إ�سافة 

�إد�رة  للدر��س���ات �لت���ي قام���ت به���ا 
�خلدمات �لهند�سية و�ال�ستثمار.

ك�سف���ت م�سادر ل���� “�لب���الد” عن �أن 
�مليز�ني���ة �ملر�س���ودة لالنتخابات �لعامة 
تبل���غ  �ملقب���ل  نوفم���ر   24 �ملق���ررة يف 

مليوين دينار.
 وقال���ت �مل�سادر �إن �ملبل���غ �ملر�سود 
حتت ت����رصف �للجن���ة �لتنفيذي���ة النتخابات 
جمل�س �لنو�ب، و�لت���ي يقودها رئي�س هيئة 

�لت�رصيع و�الإفتاء �لقانوين نو�ف حمزة.
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را�شد الغائب

خرباء :”القيمة امل�صافة” �صرتفد 
البحرين بـ 1.7 % من الناجت املحلي

اقتصاد البالد
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البحري���ن ت�ش���ر عل���ى نه���ج التع���اون القائم عل���ى االح���رتام املتب���ادل مع جمي���ع الدول

ل�����ن ن���ن�������ش���ى رج���������االت ال���ب���ح���ري���ن االأوائ�����������ل ودوره����������م يف م�������ش���رة ال���ت���ط���ور

�أمن و��ستقر�ر �لوطن �سمانة �أ�سا�سية للتنمية
م�شرة العمل الوطني ما�شية بعزم ال يلني نحو االآفاق املن�شودة... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ل���دى ا�شتقب���ال �شم���وه 
ع���ددا م���ن اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمية 
وامل�شوؤول���ني، ق���ال رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة اإن احلفاظ على اأمن وا�شتقرار الوطن 
ي�ش���كل �شمان���ة اأ�شا�شية ملوا�شل���ة منظومة 
التنمي���ة الت���ي ت�شهده���ا مملك���ة البحرين يف 

خمتلف املجاالت.
واأك���د �شم���وه اأن م�شرة العم���ل الوطني 
بقي���ادة عاهل الب���الد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة ما�شي���ة بعزم ال 
يلني، وب�شعي متوا�شل نحو االإجناز والتطوير 
واالنط���الق بالبحرين اإل���ى االآفاق التي نتطلع 

اإليها جميًعا.
�شتبق���ى  البحري���ن  “اإن  �شم���وه:  وق���ال 
االهتم���ام  من���ا كل  عزي���زة، وه���ي ت�شتح���ق 
واال�شتفادة من كل فر�شة تقود اإلى التطور، 
وعلينا اأن ن�شهم جميعا يف تر�شيخ اال�شتقرار 
بال�ش���كل الذي يحفز من قيمة العمل ويرتقي 

باملجتمع”.
وكان �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء قد ا�شتقب���ل بق����ر الق�شيبية اأم�س 
ع���دًدا م���ن اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمية 
وامل�شوؤول���ني، حيث تط���رق �شموه معهم اإلى 

عدد من الق�شايا املحلية والدولية.
وخ���الل اللق���اء، اأك���د �شم���وه اأن احلكومة 
حري�ش���ة عل���ى التو�شع يف الربام���ج واخلطط 
الت���ي ت�شته���دف دع���م امل�ش���رة التنموي���ة، 
وحتقي���ق املزي���د م���ن املكت�شب���ات للوط���ن 

واملواطن.
وا�شتذك���ر �شم���وه دور رج���االت البحرين 
االأوائ���ل وم���ا قدم���وه م���ن عط���اءات كان لها 
دورها البارز يف م�شرة التطور والتقدم التي 

ت�شهدها اململكة.
واأك���د �شم���وه اأن م���ا ي�شهده الع���امل من 
حتديات واأخطار يتطلب من اجلميع اأن يكون 

اأك���ر وعيا وت�شميما عل���ى مواجهة كل ما من 
�شاأن���ه اأن يزع���زع االأم���ن واال�شتق���رار، وقال 
�شم���وه :”اإن علينا اأن ناأخ���ذ العربة مما يجري 

من حولنا من اأحداث”.
ون���وه �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء اإل���ى اأن مملكة البحري���ن يف عالقتها 

بجميع الدول ت�شر على نهج التعاون القائم 
على االح���رتام املتبادل والتع���اون يف كل ما 

ي�شهم يف حتقيق االأمن وال�شالم يف العامل.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�شوؤولني	

بحث �لتعاون �لتعليمي بني �لبحرين و�لإمار�ت
��ستعر��ض �لعالقات �لثنائية بني �لبحرين و�لإمار�ت

بحث عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�شتقبل وزير 
الداخلي���ة ال�شي���خ را�شد بن عب���داهلل اآل خليفة 
اأم����س �شفر دولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 
ال�شقيق���ة لدى مملكة البحري���ن ال�شيخ �شلطان 
ب���ن حمدان ب���ن زايد اآل نهي���ان، وذلك بح�شور 
الوزير املفو�س ب�شفارة دولة االإمارات العربية 
املتح���دة علي النعيم���ي، ورئي�س االأم���ن العام 

اللواء طارق بن ح�شن احل�شن.
ومت خ���الل اللق���اء، ا�شتعرا����س العالق���ات 
الثنائي���ة القائم���ة ب���ني البلدي���ن ال�شقيقني، 
وبح���ث ع���دد م���ن املو�شوع���ات ذات االهتمام 

امل�شرتك.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: 
ماج����د  والتعلي����م  الرتبي����ة  وزي����ر  ا�شتقب����ل 
النعيم����ي مبكتب����ه بدي����وان ال����وزارة مبدينة 
عي�شى �شفر دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شقيقة لدى مملكة البحرين ال�شيخ �شلطان 
ب����ن حمدان بن زاي����د اآل نهي����ان، اإذ مت خالل 

اللق����اء ا�شتعرا�����س اأوجه التع����اون يف جمال 
التعلي����م والتعليم الع����ايل، والتي تنبثق من 
العالق����ات االأخوي����ة الوثيق����ة ب����ني البلدين 

ال�شقيقني.
ح�����ر اللق����اء وكي����ل ال����وزارة للم����وارد 

•واخلدمات حممد جمعة. وزير الداخلية م�شتقبال ال�شفر االإماراتي	

ية
كم

د ال
فا

ى ن
حت

ض 
عر

ي ال
سر

*ي

 LC 500
 إمتلكها اآلن مقابل

35,999 د.ب. 
LexusBahrain lexus.com.bh   17737773 سـترة:



3 األربعاء 19 سبتمبر 2018 بالدنا
9 محرم 1440

العدد 3627 local@albiladpress.com

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي يطلق مبادرة “�سالمة دربك”
حفاًظا على اأمن الأهايل ومرتادي الطرق يف “اجلنوبية”

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأطل���ق حمافظ 
املحافظ���ة اجلنوبية �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة مبادرة “�شالم���ة دربك” التي تاأتي 
يف اإطار م�شوؤوليات املحافظة اجلنوبية جتاه احلفاظ 
على اأمن و�شالمة الأهايل ومرتادي الطرق باملحافظة 
اجلنوبي���ة. ج���اء ذل���ك، خ���الل اجتم���اع �شم���و حمافظ 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة م���ع مدير ع���ام مديري���ة �رشطة 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة العمي���د حمد امل���ري والوكيل 
امل�شاعد للطرق بوزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين هدى فخرو ومدي���ر عام بلدية 

املنطقة اجلنوبية عا�شم عبد اللطيف.
واأكد �شموه اأن املحافظة اجلنوبية حري�شة على 
تنفي���ذ توجيه���ات وزي���ر الداخلية ال�شي���خ را�شد بن 

عبداهلل اآل خليفة بالتع���اون والتن�شيق امل�شرتك مع 
كافة اجله���ات يف احلفاظ على اأم���ن و�شالمة الأهايل 
التي تاأتي عل���ى راأ�س قائمة اأولوي���ات وم�شوؤوليات 
املحافظة اجلنوبية وحتقيق مبداأ ال�رشاكة املجتمعية.

و�ش���ّدد �شموه عل���ى اأهمية توف���ر البيئة الآمنة 
ملرت���ادي الطرق من خ���الل تطبيق اأح���دث املعاير 
العاملية يف كافة الطرق باملحافظة اجلنوبية، موؤكًدا 
�شم���وه اأن ه���ذه املب���ادرة تاأت���ي تلبي���ة لحتياجات 
الأهايل التي مت ر�شدها من خالل املجل�س الأ�شبوعي 
ل�شموه والزيارات امليدانية لكافة مناطق املحافظة 
وم���ا مت ر�ش���ده من خ���الل برنام���ج “احن���ا نو�شلك” 
بالإ�شافة للدرا�شات التي قامت بها اإدارة اخلدمات 

الهند�شية وال�شتثمار.

بعد ذلك، ُقدم عر�س مرئي �شامل من قبل اإدارة 
اخلدمات الهند�شي���ة باملحافظ���ة اجلنوبية، وتناول 
العر����س اأهم اأهداف املبادرة، حيث بداأ مبادة فلمية 
لبع�س الطرق احليوي���ة باملحافظة اجلنوبية ونتائج 
ال�شتبي���ان الذي اأعدته املحافظ���ة اجلنوبية لالطالع 
عل���ى اآراء الأهايل مب���ا يتعل���ق با�شتخدامهم للطرق 
باملحافظ���ة. ويف نهاي���ة الجتماع، نوق�ش���ت احللول 
قريبة امل���دى وبعيدة املدى لتوفر معاير ال�شالمة 
والبيئة الآمنة ملرت���ادي الطرق والتاأكيد على اأهمية 
التوا�شل امل�شتمر م���ع كافة اجلهات لتحقيق كل ما 

من �شاأنه ا�شتقرار وازدهار املحافظة اجلنوبية.
وتت�شمن املبادرة اجتماعات �شهرية مع اجلهات 
املعنية واملتعاونة لتطبيق معاير ال�شالمة للطرق.

• �شمو حمافظ اجلنوبية مرتئ�شا الجتماع	

جاللة امللك يهنئ ت�سيلي و�ساينت كت�س ونفي�س
املنامة - بنا: بعث عاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�شى اآل خليف���ة برقية تهنئة اإلى 
رئي�س جمهورية ت�شيلي �شب�شتيان 
ذك���رى  مبنا�شب���ة  وذل���ك  بني���را، 
ا�شتق���الل بالده، اعرب جاللته فيها 
عن اأطيب تهانيه ومتنياته له بهذه 

املنا�شبة الوطنية.
وبعث جاللته برقية تهنئة اإلى 
الع���ام لفدرالي���ة �شاينت  احلاك���م 
كت����س ونفي�س، �شاموي���ل �شيتون 
وذل���ك مبنا�شب���ة ذك���رى ا�شتقالل 
بالده، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 
تهانيه ومتنياته له بهذه املنا�شبة 

الوطنية.

هال اآل خليفة حت�رض اجتماع عمل يف جنيف
بحث اآلية اإن�شاء متحف خا�س مبنظمة ال�شحة العاملية

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: بدعوٍة 
م���ن منظم���ة ال�شح���ة العاملي���ة، �شارك���ت مدير عام 
الثقاف���ة والفنون بهيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار 
ال�شيخ���ة ه���ال بنت حمم���د اآل خليفة يف اجتم���اع عمٍل 
اأم����س، �ش���م ع���دًدا م���ن اخل���راء واملتخ�ش�شني يف 
جمال الثقافة واملتاح���ف حول العامل؛ لتبادل الروؤى 

والأفكار متهيًدا لإن�شاء متحٍف خا�س باملنظمة.
وح���ول م�شاركته���ا، قال���ت ال�شيخة ه���ال “تاأتي 
ون  ه���ذه امل�شاركة تاأكي���ًدا عل���ى دور الثقافة يف �شَ
تاريخ املوؤ�ش�شات واملنظم���ات ذات الدور الإيجابي 
يف املجتم���ع، حي���ث حتتفي منظمة ال�شح���ة العاملية 
مب���ا يزيد عن �شبعني عاًما من املنج���زات الإن�شانية، 
�شاهمت خاللها يف رف���ع الوعي ال�شحي لدى خمتلف 
جمتمعات العامل”، واأ�شافت “لي�شت البحرين مبناأى 
عن امل�شه���د، فق���د تاأ�ش�ش���ت اأول مدر�شة متري�س 
الع���ام 1959، الأم���ر الذي ي�شعن���ا يف م�شاف الدول 

الرائ���دة يف القطاع ال�شحي، اإ�شاف���ة اإلى القطاعات 
الأخ���رى التي �شهدت ازدهاًرا لفًتا منذ نحو قرٍن من 

الزمان”.
ُيذك���ر اأن الجتم���اع بداأ من���ذ ي���وم 17 �شبتمر 

ا  اجل���اري، و�شم���ل جل�ش���ات بح���ٍث مكثف���ة، وعرو�شً
خمتلف���ة عك�ش���ت جت���ارب امل�شارك���ني؛ م���ن اأج���ل 
التو�ش���ل اإل���ى روؤية وا�شح���ة لتحقيق ه���ذا امل�رشوع 

الفريد من نوعه.

• ال�شيخة هال اآل خليفة حت�رش اجتماع عمل مبقر املنظمة بجنيف	

رئي�س “الأعلى الإ�سالمي” يودع ال�سفري الرو�سي

اجلف���ر – املجل����س الأعل���ى لل�شوؤون 
الإ�شالمية: ا�شتقبل رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�ش���وؤون الإ�شالمي���ة ال�شي���خ عبدالرحمن 
بن حمم���د بن را�ش���د اآل خليف���ة يف مكتبه 
اأم����س �شف���ر جمهورية رو�شي���ا الحتادية 
لدى مملك���ة البحري���ن فاغي���ف غاراييف؛ 
مبنا�شبة انتهاء فرتة عمل���ه �شفًرا لبالده 

يف البحرين. 
الأعل���ى  املجل����س  رئي����س  ورّح���ب 
بال�شف���ر الرو�شي، مق���دًرا جهوده الطيبة 
يف تعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة بني مملكة 
البحري���ن وجمهوري���ة رو�شي���ا الحتادي���ة 
ال�شديق���ة، مم���ا كان له اأطي���ب الأثر فيما 
ت�شهده تل���ك العالقات من من���و مطرد يف 
خمتلف املجالت، ومنه���ا املجال الديني، 
عر التعاون الوثي���ق بني املجل�س الأعلى 
لل�ش���وؤون الإ�شالمية من جان���ب، وجمموعة 
الروؤية الإ�شرتاتيجية ب���ني رو�شيا والعامل 
الإ�شالمي وجمل�س �شورى املفتني لرو�شيا 
والإدارة الدينية املركزية مل�شلمي رو�شيا 

الحتادية من جانب اآخر. 
كم���ا ا�شتعر����س مع ال�شي���ف النتائج 
الطيب���ة الت���ي حققته���ا ال���دورة الثامن���ة 
ع�رشة م���ن م�شابقة مو�شكو الدولية للقراآن 
الك���رمي التي اأقيم���ت الع���ام املا�شي يف 
مو�شك���و، التي حمل���ت ا�شم عاه���ل البالد 

�شاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليفة؛ تقديًرا للدور الكبر الذي ي�شطلع 
به جاللت���ه يف خدمة الإ�ش���الم وامل�شلمني، 
وخدم���ة كت���اب اهلل تعال���ى والعناي���ة به، 
وتعظي���م قيم الدي���ن الإ�شالم���ي احلنيف 
املتمثل���ة يف الت�شام���ح ونه���ج العت���دال 
ونب���ذ التع�ش���ب واإ�شاعة املحب���ة وال�شالم 
والتعاي����س الإن�شاين، وتعب���ًرا من جمل�س 
�ش���ورى املفت���ني لرو�شي���ا ع���ن تقدي���ره 
العمي���ق جله���ود جالل���ة املل���ك يف تعزيز 
العالق���ات الأخوي���ة الطيب���ة الت���ي ترب���ط 
ب���ني م�شلمي رو�شيا الحتادي���ة واإخوانهم 
يف مملك���ة البحري���ن، وم�شاندت���ه لرام���ج 
املجل����س وم�شاريع���ه.  وم���ن جانب���ه، ثمَّن 
غارايي���ف دور املجل����س الأعل���ى لل�شوؤون 
الإ�شالمي���ة ورئي�ش���ه يف تعزي���ز العالقات 
الثنائية ب���ني البلدين ال�شديقني، م�شيًدا 
مبا متخ�شت عن���ه الزيارات املتبادلة بني 
اجلانبني، لفًتا اإلى اعتزازه الكبر بتجربة 
العمل يف البحرين، مقدًرا يف الوقت نف�شه 
م���ا ا�شت�شع���ره من حف���اوة وترحي���ب، وما 
مل�شه من دعم وم�شاع���دة، معرًبا عن ثقته 
يف تنام���ي العالق���ات الثنائي���ة والرام���ج 
امل�شرتكة بني البحرين ورو�شيا مبا يخدم 
الطرفني ويلبي تطلعات قيادتي البلدين 

ال�شديقني.

“البحريـن للتدريب”: كتب رقمية للموظفني

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: نّظم مرك���ز م�ش���ادر التعلم 
مبعهد البحرين للتدريب ور�شة تدريبية 
ملوظفيه، لتعريفه���م بكيفية ا�شتخدام 
قواع���د بيانات الكتب واملجالت العلمية 
الرقمي���ة، �شعًي���ا نحو الرتق���اء بالعملية 

التعليمية يف املعهد.
وكان���ت الور�ش���ة التدريبي���ة الت���ي 
TechKnow -  ددمه���ا ممث���ل �رشك���ة
edge، ق���د لق���ت اهتماًم���ا كب���ًرا من 
ا  قبل موظفي املعه���د، وت�شمنت عر�شً
���ا لكيفية الول���وج اإلى 3 قواعد  تف�شيليًّ
بيانات وا�شتخدامها، هي: قاعدة بيانات 
جمي���ع  يف  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  الكت���ب 

املج���الت وت�شتم���ل عل���ى اآلف الكتب، 
والأبح���اث  الدوري���ات  بيان���ات  قاع���دة 
العلمية باللغ���ة الإجنليزية وحتتوي على 
ع���دد �شخ���م يتم حتديث���ه ب�ش���كل �شبه 
يوم���ي، بالإ�شاف���ة اإل���ى قاع���دة بيانات 
باللغ���ة  والأبح���اث  واملج���الت  الكت���ب 
ه���ذا  ال�شه���رة يف  العربي���ة )املنه���ل( 

املجال.
وح�شل موظفو املعهد على ا�شرتاك 
جم���اين خالل �شه���ري �شبتم���ر واأكتوبر، 
عل���ى  لالط���الع  له���م  الفر�ش���ة  لإتاح���ة 
الكتب واملج���الت العلمية الرقمية، علًما 
باأن املعه���د ي�شعى اإل���ى احل�شول على 

ا�شرتاك دائم لقواعد البيانات.

• جاللة امللك	

و “الإمنائي” تعزيز اأطر التعاون مع “الأمم املتحدة” 
وزير اخلارجية م�شتقبالً ال�رشقاوي:

وزي���ر  ا�شتقب���ل  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجي���ة ال�شيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل خليفة، 
يف مكتبه بالدي���وان العام للوزارة اأم�س، من�شق الأمم 
املتح���دة واملمث���ل املقي���م لرنامج الأم���م املتحدة 

الإمنائي لدى مملكة البحرين اأمني ال�رشقاوي.
واأكد الوزير حر�س مملك���ة البحرين على تعزيز 
خمتل���ف اأطر التعاون والتن�شيق امل�شرتك مع منظمة 
الأم���م املتح���دة وبرنام���ج الأم���م املتح���دة الإمنائي 
الأم���م  م���ع  والتفاقي���ات  باملعاه���دات  والتزامه���ا 
املتحدة، م�شيًدا باملبادرات وامل�شاريع التي ينفذها 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ودورها يف دعم جهود 
مملكة البحرين لتحقي���ق اأهداف التنمية امل�شتدامة، 
منوًه���ا بجه���ود القائم���ني عل���ى الرنام���ج، متمنيًّا 
له���م دوام التوفيق. من جانبه، اأع���رب ال�رشقاوي عن 

اعت���زازه بلقاء وزير اخلارجية، وتقديره ودعمه لعمل 
برنامج الأم���م املتحدة الإمنائي، موؤكًدا احلر�س على 

موا�شل���ة الت�شاور مع وزي���ر اخلارجي���ة اإزاء الق�شايا 
ذات الهتمام امل�شرتك.

• وزير اخلارجية م�شتقبالً اأمني ال�رشقاوي	

احلر�س الوطني ينفذ مترينا حلماية املن�ساآت البحرية
تنفيًذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى

ال�شخر - احلر����س الوطني: نّفذت �رشية حماية 
ال�شواحل بوحدة العمليات اخلا�شة باحلر�س الوطني 
اأم����س، متري���ن حماي���ة املن�ش���اآت البحري���ة احليوية 
الذي ميت���د لأربع وع�رشين �شاع���ة. وياأتي تنفيذ هذا 
التمرين بتوجيه م���ن رئي�س احلر�س الوطني الفريق 
الركن �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة، �شمن 
املهام املف�شلي���ة التي تقوم بها وح���دة العمليات 
اخلا�شة بقي���ادة الرائد الركن �شم���و ال�شيخ �شلمان 
ب���ن حممد ب���ن عي�شى اآل خليف���ة، يف حماية املن�شاآت 

واحلفاظ على �شالم���ة الأرواح واملمتلكات، من خالل 
التمارين والتدريبات النوعية التي يتلقاها وي�شارك 
فيه���ا رجالت العمليات اخلا�ش���ة. واأكد �شمو رئي�س 
احلر�س الوطني الدور املهم والرئي�س الذي ي�شارك 
في���ه احلر�س حلف���ظ الأم���ن وال�شلم الأهل���ي، وحفظ 
مكت�شب���ات الوط���ن احل�شاري���ة ونه�شت���ه التنموية، 
م�ش���ًرا اإلى �ش���ر احلر�س الوطني بخط���ى ثابتة نحو 
تطوي���ر منظومت���ه على خمتل���ف الأ�شع���دة ملواكبة 
جميع التط���ورات، وحتقيق م�شتوي���ات كفاءة عالية 

يف اأداء الواجب���ات الوطنية. ب���دوره، اأ�شار قائد وحدة 
العملي���ات اخلا�ش���ة باحلر�س الوطن���ي الرائد الركن 
�شم���و ال�شيخ �شلمان بن حمم���د بن عي�شى اآل خليفة، 
اإلى اأن اأب���رز امل�شوؤوليات امللقاة على عاتق الوحدة 
تتمث���ل يف توفر اأعل���ى معاير الأم���ن واحلماية من 
خ���الل اتخاذ كافة التدابر الأمني���ة ال�رشورية  حلماية 
املن�ش���اآت احليوية من اأي تهدي���د اأو خماطر حمتملة 
وغ���ر متوقعة ق���د تت�شبب يف  الإ�رشار به���ا اأو تعطل 

�شر عملها.



4local@albiladpress.com بالدنا األربعاء 19 سبتمبر 2018 
9 محرم 1440
العدد 3627

حمزة يحث الباحثني على تاأ�صيل الهوية التاريخية واجلغرافية

ال�صتفادة من امل�صاحات الإعالنية وا�صتثمار املواقع اجلديدة

لدى ��شتقباله �مل�شاركني يف م�ؤمتر “ُحكم �آل خليفة يف �شبه جزيرة قطر”

خالل تفقده �ل�ش��رع �لرئي�شة يف �ملحرق... �جل�در:

�ل�شخ���ر – جامعة �لبحري���ن: �أعرب رئي�س 
جامع���ة �لبحري���ن ريا����س حم���زة، ع���ن �عتز�ز 
�لر�شين���ة  �لعلمي���ة  بامل�شاهم���ات  �جلامع���ة 
لأع�ش���اء هيئ���ة �لتدري����س فيها، �ش�����ء على 
�مل�شت����ى �ل�طن���ي، �أم يف �ملحاف���ل �لدولية، 
م�شيًد� يف �ل�قت نف�شه بالدور �لفاعل لأ�شاتذة 
ق�شم �لعل����م �لجتماعية بكلية �لآد�ب، ومركز 
ة  در��ش���ات �لبحري���ن يف �إبر�ز �مل�ش���رة �خلررّ

ململكة �لبحرين عرب �لتاريخ.
ج���اء ذل���ك، يف ��شتقب���ال رئي����س �جلامعة 
�أم����س مدي���ر مرك���ز در��ش���ات �لبحري���ن حممد 
�أحم���د عب���د�هلل، و�لباحث �لأكادمي���ي باملركز 
عبد�هلل يتيم، وكٍلرّ من حم���د عبد�هلل، و�ل�شيخ 
عب���د�هلل ب���ن عل���ي �آل خليف���ة، ع�ش����ي هيئة 
�لتدري�س بق�ش���م �لعل����م �لجتماعية يف كلية 
�لآد�ب �لذي���ن �شارك����� باأور�قه���م �لعلمية يف 
�مل�ؤمت���ر �لذي عقده مرك���ز )در��شات( يف 30 
ي�ني���� �ملا�شي، �لذي حمل عن�����ن: “ُحكم �آل 
خليف���ة يف �شب���ه جزيرة قط���ر وُج���زر �لبحرين: 
َ حم���زة عن �عتز�زه  �لتاريخ و�ل�شي���ادة”. وعرَبرّ
وتقديره بهذه �مل�شارك���ة �ملتميزة لأكادميي 
جامعة �لبحرين يف هذ� �مل�ؤمتر �ل�طني �ملهم، 

كم���ا حث �لأ�شاتذة �لباحث���ني على �إيالء �لبحث 
�لعلمي �ملزيد من �لهتمام خا�شة يف ما يتعلق 
بتاريخ �لبحرين وجغر�فيتها، مبا يخدم تعزيز 

�له�ية و�لنتماء �ل�طني ململكة �لبحرين.
�جلدي���ر بالذك���ر �أن عقد م�ؤمت���ر “ُحكم �آل 
خليف���ة يف �شب���ه جزيرة قط���ر وُج���زر �لبحرين: 
�لتاري���خ و�ل�شي���ادة” قد لقى �ش���ًدى و��شًعا 

يف الأو�ش���اط الر�شمي���ة وال�شعبي���ة، نظ���ًرا ملا 
مت طرح���ه م���ن �أور�ق علمية متي���زت بالأ�شالة 
و�جل���دة، و��شتعر�شت حقائق �لتاريخ ووقائع 
�جلغر�في���ا �لتي تربط �شبه جزي���رة قطر وجزر 
�لبحري���ن حتت ُحك���م �آل خليفة �لذي���ن ��شتمر 
ُحكمه���م ل�شبه جزيرة قط���ر 175 عاًما، �لتي ل 

تز�ل م�شتمرة �إلى ي�منا �حلا�رض.

د �ملدير  بلدي���ة �ملحرق - �لب�شيتني: تفقرّ
�لعام لبلدية �ملحرق �إبر�هيم �جل�در عدًد� من 
�ل�ش��رع �لرئي�ش���ة يف خمتلف مناطق حمافظة 
�ملحرق ير�فقه عدد من �مل�ش�ؤولني �ملعنيني 
يف �لبلدي���ة؛ لالط���الع عل���ى و�ش���ع �ل�ش�����رع 

�لرئي�شة يف �ملحافظة.
���ه �ملدي���ر  وخ���الل �جل�ل���ة �لتفقدي���ة وجرّ
�لع���ام �مل�ش�ؤولني �ملعنيني ب�رضورة �لهتمام 
بالزر�ع���ة �لتجميلي���ة و�ملحافظ���ة على نظافة 
�ل�ش�����رع �لرئي�ش���ة و�إز�لة خمالف���ات �إ�شغال 
�لطري���ق �لع���ام ملا لها م���ن �أهمي���ة يف �إظهار 
�ل�ج���ه �حل�ش���اري للمملكة، وط���رح مز�يد�ت 
�ل�ش�����رع  �لإعالني���ة يف  لع���دد م���ن �مل��ق���ع 
�لرئي�ش���ة لالنتف���اع به���ا ومن �شمنه���ا �شارع 
�حل�����س �جل���اف و�ل�ش���ارع �ل���ذي يربط بني 
ق���اليل ودي���ار �ملح���رق، وذلك حتقيًق���ا ملبد�أ 
�مل�ش���او�ة وتكاف�ؤ �لفر�س ب���ني �مل�شتثمرين 
يف �ل�شتفادة من �لفر����س �ل�شتثمارية �لتي 
تتيحها �لبلدية وت�شجيًعا للقطاع �خلا�س على 

�مل�شاركة يف �لتنمية �لقت�شادية.
 و�أك���د �ملدي���ر �لع���ام �أن �لبلدي���ة ت�شعى 
نح���� �ل�شتف���ادة �لق�ش����ى م���ن �لإمكان���ات 
�لت���ي تتيحها �مل�شاح���ات �لإعالنية يف �ملحرق 
و��شتثمار �مل��قع �جلديدة �ملتاحة مبا ي�شهم 
يف تعزي���ز �مل�����رد �ملالية للبلدي���ة وحتقيق 
�أف�ش���ل �لع��ئ���د لزي���ادة �إير�د�ته���ا وبالتايل 
حت�ش���ني م�شت����ى ون�عي���ة �خلدم���ة �ملقدمة 
للف���رد و�ملجتمع، وبناًء عل���ى ت�جيهات وزير 
و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات  و�ش����ؤون  �لأ�شغ���ال 

�لعمر�ين ع�شام خل���ف بتنمية �إير�د�ت �لدولة 
لتقدمي �أف�شل �خلدمات للم��طنني.

كم���ا �ش���ددت بلدية �ملحرق عل���ى �رضورة 
�لبلدي���ة  و�لت�رضيع���ات  بالق��ن���ني  �للت���ز�م 

خ�ش��شا قان�ن �إ�شغال �لطريق �لعام وقان�ن 
�لإعالنات من خ���الل �حل�ش�ل على �لرت�خي�س 
�لالزم���ة، كم���ا دع���ت �إل���ى �تب���اع �لإر�شاد�ت 

و�لأنظمة.

�شاحي���ة �ل�شيف - �مل�ؤ�ش�ش���ة �ل�طنية 
حلق����ق �لإن�ش���ان: عق���دت جلن���ة �حلق����ق 
و�لثقافي���ة  و�لجتماعي���ة  �لقت�شادي���ة 
�جتماعه���ا �لع���ادي �ل�شاد����س ع����رض برئا�شة 
حمي���د ح�ش���ني، وع�ش�ية عب���د�هلل �لدر�زي، 
وود�د �مل��ش�ي، يف مقر �مل�ؤ�ش�شة ب�شاحية 
ا  �ل�شي���ف.  وناق�ش���ت �للجنة ر�أًي���ا ��شت�شاريًّ
�أعدت���ه �لأمانة �لعامة ح����ل حق�ق �مل�شنني 
يف �لتمت���ع مب�شت�ى معي�ش���ي لئق، و�نتهت 
�للجنة �إلى �أهمية تعديل �لت�رضيعات �ل�طنية 
�ملعم�ل بها و�ملرتبط���ة بهذ� �حلق ب�ش�رة 

تكف���ل متتع تل���ك �لفئ���ة بحقه���ا �ملكف�ل 
���ا.  كم���ا ��شتعر�ش���ت �للجنة جممل  د�شت�ريًّ
�لق���ر�ر�ت و�لت��شي���ات �لت���ي �تخذته���ا يف 
�جتماعاته���ا �ل�شابق���ة، وم���ا �تخ���ذ فيها من 
�إجر�ء، حيث �أقررّت عقد طاولة م�شتديرة جتمع 
بني ممثل���ني عن �لأ�شخا����س �لذين يعان�ن 
من �لت�ح���د و�أ�شحاب �ل�ش���اأن و�لخت�شا�س 
يف �ل����ز�ر�ت و�لهيئات �ملعني���ة ومنظمات 
�ملجتم���ع �ملدين، لتك�ن هذه �جلل�شة مبثابة 
�لن�����ة �لأ�شا�شي���ة للتع���اون �مل�شتم���ر بني 

جميع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

• تكرمي مدير مركز در��شات �لبحرين من قبل رئي�س �جلامعة	

• مدير بلدية �ملحرق يتفقد عدد� من �ل�ش��رع �لرئي�شة	

130 حافلة تقل 5714 
معتمًرا يف عا�صوراء

�ملنامة - وز�رة �لعدل و�ل�ش�ؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق���اف: ك�ش���ف ق�شم �ش�ؤون �حل���ج و�لعمرة 
باإد�رة �ل�ش�ؤون �لدينية ب�ز�رة �لعدل و�ل�ش�ؤون 
�لإ�شالمي���ة و�لأوقاف عن �إنهاء معاملة 29 حملة 
و�لت�رضيح باخلروج ل����� 130 حافلة تقل 5714 
معتم���ًر� خ���الل �إجازة عا�ش����ر�ء ع���رب منفذ ج�رض 

�مللك فهد.
وقام ق�ش���م �ش�ؤون �حل���ج و�لعم���رة م�ؤخًر� 
بالتن�شي���ق م���ع مديرية �أم���ن ج����رض �مللك فهد 
و�لبحرين���ي  �ل�شع����دي  �جلانب���ني  وج�����ز�ت 
لت�شهيل �أم�ر �ملعتمرين، م�ؤكًد� �رضورة �لتز�م 
حم���الت �لعم���رة با�شرت�طات ت�شي���ر �لرحالت 
ومبتطلب���ات �جله���ات �لأمنية، وت�ف���ر ق��ئم 
بيانات �ملعتمرين م�رضحة من �جلهات �ملعنية.

ودع���ا �لق�ش���م حم���الت �لعمرة �إل���ى �لتاأكد 
م���ن ت�ف���ر كافة �خلدم���ات �لت���ي ُت�شهل على 
ي����رض  ب���كل  �لعم���رة  �أد�ء منا�ش���ك  �ملعتمري���ن 
و�شه�لة، و�رضورة ت�فر و�شائل �لنقل �ملريحة 

و�ل�شكن �لالئق و�ملر�شدين �ملتخ�ش�شني.
وعل���ى �شعي���د مت�شل، غادر فري���ق �إد�ري 
مي���د�ين م�ؤخًر� �إلى مكة �ملكرم���ة ملتابعة �شر 
م��شم عم���رة �إجازة عا�ش�ر�ء وتقدمي �مل�شاعدة 
و�لدع���م �لإد�ري �لالزم حلم���الت �لعمرة، و�لرد 
على ��شتف�شار�ت ومالحظات �ملعتمرين، حيث 
�شيت��ج���د �ل�فد يف فندق �ل�شف����ة على مد�ر 

�ل�شاعة خالل فرتة ت��جدهم يف مكة �ملكرمة.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

عن الطائفة البهائية الكريمة
من �أجمل �ملحا�شن يف �لبلد، �شه�لة ذوبان خمتلف �لأعر�ق، و�لأديان، و�لثقافات 
�ملختلف���ة، بن�شيجها �لجتماعي، و�ندماجهم �ملرن مع �لآخر، ب�شمة ميزت �لبحرين - 

تاريخيا - عن �أقر�نها كافة، وحببت �شع�ب �لعامل بها.
ه���ذه �خل�شلة �ملغايرة، حملها �أع�شاء جمعية “هذه هي �لبحرين”، وهم يروج�ن 
للعامل بفخر، جناحات روؤية جاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، 
يف �لتعاي����س و�لت�شامح �لديني و�ملذهب���ي، ويف �نفتاح �لبحرين على �شع�ب �لعامل، 
وثقافاته���م، كمملكة متح�رضة حترتم �جلميع، وت�شعه���م على ذ�ت �لقدر �ملت�شاوي 

من �ل��جبات و�حلق�ق �لإن�شانية.
وم���ن �شمن �أع�ش���اء �جلمعية، �ملل�نة باختالفات �لتع���دد �لديني، ت�رضفت بلقاء 
عدد م���ن �أبناء �لطائف���ة �لبهائية، �لغارق���ني بدماثة �خللق، و�له���دوء �ل�شتثنائي، 
و�لبت�شام���ة �مل�شتم���رة. و�أعجبن���ي �لبهائي����ن �أي�ش���ا مبحبتهم �ل�شادق���ة للبحرين 
و�أهلها، و�ملعلن���ة يف �ملنا�شبات �ل�طنية، ومن خالل �ملحاف���ل �لإقليمية و�لدولية، 

�أ�ش�ة باأي م��طن يدين بال�لء و�لإخال�س لهذه �لأر�س �لطيبة، ولقيادتها.
كم���ا ر�شدت لهم ح�ش����ر� مميز� بخدمة �ملجتمع، عرب �أب�����ب �جلمعيات �لأهلية 
و�لجتماعي���ة، و�خلرية و�لإن�شانية، ومنهم رجال و�شيد�ت �أعمال يب�شط�ن يد �خلر 

و�مل�شاعدة للكثرين، لكنهم ل يتحدث�ن عن ذلك.
جتربت���ي م���ع �أبناء هذه �لطائف���ة �لكرمية، و�لت���ي تتعاي�س معنا، ب���كل �ن�شجام 
وطيب���ة خلق، جتعلن���ي �أفخر كثر� باأنني م��ط���ن ن�شاأ وترعرع يف بل���د يفتح �أب��به، 

للعامل باأ�رضه، وبخ�شلة كرمية جعلت منه �لبحرين �خلالدة �لتي نر�ها �لآن.

طاولة م�صتديرة لدعم مر�صى التوّحد
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الأمم املتحدة تقيم اجتماعا مع �سفراء البلدان املر�سلة للعمالة

“�سوق العمل” تبحث التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية

خالل زيارة بعثة منظمة العمل الدولية اإلى البحرين

االتفاق على و�ضع خطة عمل للتعاون الفني بني اجلانبني

ا�ضتقبل املن�ضق املقيم لالأمم املتحدة 
ال����دول  �ضف����راء  اأم�����س،  ال�رشق����اوي  اأم����ني 
املر�ضل����ة للعمال����ة باالإ�ضاف����ة اإلى ممثلني 
م����ن وزارة اخلارجية ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، وممثلني عن �ضفارات الفلبني 
وبنغالدي�س و�رشيالنكا والنيبال وباك�ضتان 
وذل����ك  وم�����رش،  وفل�ضط����ني  واإندوني�ضي����ا 
للم�ضاركة يف اجتماع مع بعثة منظمة العمل 

الدولية للبحرين.
جرى ذلك، خالل زي����ارة تقوم بها بعثة 
منظم����ة العمل الدولية اإل����ى البحرين لبحث 
موا�ضي����ع تتعلق بتنفي����ذ اتفاقية التمييز 
املتعلق����ة بالتوظيف واملهنة 1958 )رقم 
111(، الت����ي مت التاأكي����د عليه����ا يف جلنة 
تطبي����ق املعاي����ر يف جولتيه����ا يف يوني����و 

2017 ويونيو 2018. 
وبن����اًء عل����ى دعوة من حكوم����ة البحرين 
و�ضلت البعث����ة اإلى املنامة الت����ي تراأ�ضها 
كارون موناغ����ان )ع�ض����و يف جلن����ة خ����راء 
منظم����ة العمل الدولي����ة املعني����ة بتطبيق 
االتفاقي����ات والتو�ضي����ات( ويرافقها وفد 
م����ن خم�ض����ة م����ن م�ض����وؤويل منظم����ة العمل 
الدولية للتعرف عل����ى اجلهود املبذولة يف 

تفعيل بنود االتفاقية )رقم 111(. 
يف  املتح����دة  االأم����م  مكت����ب  واأو�ض����ح 
البحرين اأن البعثة تزور اململكة خالل الفرتة 
16 اإل����ى 19 �ضبتمر اجل����اري لالجتماع مع 
عدد من املنظمات واملوؤ�ض�ضات املختلفة 
املعنية بهذا املجال. كما اأن هذه املبادرة 
ج����زء م����ن ا�ضتجابة احلكومة خلط����ة التنمية 
امل�ضتدام����ة لعام 2030 والتزامها بتحقيق 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة يف البحرين.
وناق�����س احل�ضور يف االجتم����اع خمتلف 
اجله����ود املبذولة يف البحري����ن التي ت�ضب 
يف تعزي����ز معاي����ر العمل وفر�����س قوانني 
و�ضيا�ض����ات غر متييزي����ة، كما جتري هذه 
اجلهود اأي�ًضا بالتعاون مع البلدان املر�ضلة 
اأح����د ه����ذه  للعمال����ة املهاج����رة. وتتمث����ل 
االإجنازات الب����ارزة يف اإ�ضدار رخ�ضة العمل 
امل����رن يف يوليو 2017 التي ت�ضمح للعامل 
املهاج����ر بخ����الف جن�ضيته اأو ن����وع جن�ضه اأو 
عمل����ه اأو حالت����ه االجتماعي����ة واالقت�ضادية 
للعي�����س والعم����ل يف اململك����ة دون احلاجة 
لكفي����ل، حيث ت�ضمن ه����ذه الرخ�ضة حرية 
ال�ضف����ر مع احل����ق يف احل�ضول عل����ى اإقامة 
مل����دة �ضنت����ني قابل����ة للتجدي����د وتاأ�ضرة 

اإعادة الدخول للبالد.

وتن����اول املن�ضق املقيم لالأمم املتحدة 
الهدف رقم 8 املتعلق )بالعمل الالئق ومنو 
االقت�ضاد( حيث ق����ام مبناق�ضة املوا�ضيع 
وحماي����ة  العم����ال  باإنتاجي����ه  املتعلق����ة 
حقوقه����م وتعزي����ز مبادئ االأم����ن وال�ضالمة 
يف بيئ����ات العمل للجمي����ع، وباالإ�ضافة قام 
اأي�ًض����ا مبناق�ضة الهدف رق����م 16 املتعلق 
)بال�ض����الم والع����دل واملوؤ�ض�ض����ات القوية( 
ال����ذي يهدف اإل����ى تعزي����ز معاي����ر العمل 
و�ضم����ان حري����ه تكوي����ن النقاب����ات واإنفاذ 

القوانني وال�ضيا�ضات غر التمييزية.
وختاًما، هن����اأ ال�رشقاوي حكومة البحرين 
على قرار جمل�س الوزراء االأخر بربط برنامج 

العمل احلكومي للفرتة 2019 - 2022 مع 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة للعام 2030، كما 
اأكد اأن منظومة االأم����م املتحدة يف البحرين 
وخارجها تقف على اأهب����ة اال�ضتعداد لدعم 
وزارة العمل يف النهو�س ب�ضيا�ضات العمل 
التي تع����زز كال من الهدف رق����م 8 )العمل 
الالئق ومنو االقت�ض����اد( والهدف رقم 16 
)ال�ضالم والعدل واملوؤ�ض�ضات القوية(، مبا 
يف ذل����ك املوا�ضيع املتعلق����ة بالتحويالت 
املالية التي ت�ضل اإلى حوايل ملياري دوالر 
����ا التي يت����م اإر�ضالها خ����ارج البحرين  �ضنويًّ
الت����ي ت�ضاع����د يف حتقي����ق اأه����داف التنمية 

امل�ضتدامة يف الدول املر�ضلة للعمالة.

املنام���ة - هيئ���ة تنظي���م �ض���وق العم���ل: 
ا�ضتقب���ل الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظيم 
�ضوق العمل، رئي����س اللجنة الوطنية ملكافحة 
االجت���ار باالأ�ضخا����س اأ�ضامة العب�ض���ي مبكتبه 

اأم�س وفًدا من منظمة العمل الدولية.
ال���ذي  املنظم���ة  وف���د  العب�ض���ي  واأطل���ع 
تراأ�ضت���ه ع�ض���و جلن���ة خ���راء تطبي���ق معاير 
العم���ل الدولية باملنظمة كارون موناغان على 
اأح���دث م�ضتجدات م�رشوع اإ�ض���الح �ضوق العمل 
واخلطوات التنفيذية الت���ي اتخذت لتطبيقه، 
متناوالً جهود الهيئة واللجنة الوطنية ملكافحة 
االجت���ار باالأ�ضخا����س ملعاجلة ظاه���رة العمالة 
غر النظامي���ة ومكافحة االجت���ار بالب�رش، حيث 
قّدم �رشًح���ا عن جهود الهيئ���ة يف هذا اجلانب، 
كما ا�ضتعر�س حزم���ة احللول واالإجراءات التي 

تدعم جهود املعاجلة.
ولف���ت الرئي����س التنفي���ذي اإل���ى ت�رشيح 
العم���ل املرن ال���ذي ُيع���ُدّ االأول م���ن نوعه يف 
املنطق���ة، ال���ذي يحظى بدعم واإ�ض���ادة دولية 
واأممية، م�ض���ًرا اإلى اأّن االأهمية التي يكت�ضبها 
ت�رشي���ح العمل امل���رن تتمث���ل يف تقدميه حاًل 
مبتك���ًرا لتح�ض���ني بيئة العم���ل ومعاجلة ملف 
العمال���ة غ���ر النظامي���ة، دون االنتقا����س من 

حقوق اأي من اأطراف العمل.
واأو�ض���ح العب�ض���ي للوف���د اجله���ود التي 
العم���ل،  ب�ض���وق  لالرتق���اء  البحري���ن  تبذله���ا 
متطرًق���ا اإلى حزمة من الت�رشيع���ات والقرارات 
التي اأقرتها اململكة التي تكفل حماية العمالة 
الواف���دة، ومنه���ا تاأ�ضي�س مرك���ز حماية ودعم 
العمال���ة الوافدة ال���ذي يعّد اأول مرك���ٍز �ضامٍل 
لتقدمي اخلدمات الوقائية واالإر�ضادية للعمالة 
الواف���دة، ويت�ضمن مرك���ز اإي���واء لل�ضحايا اأو 
االأ�ضخا�س املحتمل تعر�ضهم لعمليات اجتار.

كما �ضلَّط ال�ض���وء على اإطالق الهيئة عقد 
العم���ل الثالثي املنظ���م للعالقة ب���ني العامل 

املن���زيل و�ضاح���ب العمل ومكت���ب التوظيف، 
م�ض���ًرا اإلى اأن ه���ذا العقد ال���ذي يطبق للمرة 
االأول���ى يف البحري���ن عل���ى العمال���ة املنزلي���ة 
ي�ضم���ن ويحدد حقوق وواجب���ات ثالثة اأطراف 
ه���م �ضاح���ب العم���ل )رب االأ����رشة(، ومكت���ب 
التوظيف، والعامل اأو العاملة املنزلية، وذلك 
لتف���ادي اأي �ضوء فهم قد ين�ضاأ اأو اأية خالفات 
وكذلك ملنع �ضوء اال�ضتغالل من قبل اأي طرف 
ا  م���ن اأط���راف العمل لالآخ���ر، ويقدم ح���اًل جذريًّ
ومرجعي���ة قانوني���ة حلل االإ�ض���كاالت يف قطاع 

العمل املنزيل.
و�ض���ّدد العب�ض���ي عل���ى اأهمي���ة التع���اون 
م���ع اجله���ود التي تبذله���ا اململك���ة ممثلة يف 
الهيئ���ة، لتنظيم �ض���وق العم���ل البحرينية من 
خ���الل ت�ضحيح اأو�ضاع العمال���ة املخالفة وفًقا 
لالأط���ر القانوني���ة، موؤكًدا اأن ه���ذه اخلطوة من 
�ضاأنها تعزيز و�ضون حق���وق العمالة الوافدة، 
وحمايتها من التعر�س الأي جتاوزات من قبيل 

�ضواء اال�ضتغالل اأو االجتار وغرها. 
 كما رحب بالتعاون بني الهيئة واملنظمة 

الدولية، مب���ا يخدم ال�ضيا�ض���ات البحرينية يف 
اإ�ضالح �ض���وق العمل، وبحث م���ع الوفد الزائر 
�ضب���ل تعزي���ز التع���اون وتب���ادل اخل���رات يف 
املج���االت احلقوقية العمالية ب���ني اجلانبني، 
ومت االتف���اق عل���ى و�ضع خطة عم���ل للتعاون 
الفن���ي ب���ني اجلانب���ني وباالأخ����س يف جم���ال 
التدري���ب لرفع م�ضت���وى الكف���اءات وقدرات 

الكوادر الوطنية يف خمتلف اأجهزة الدولة. 
من جانبه، اأ�ضاد وفد منظمة العمل الدولة 
للهيئ���ة على اجلهود املبذولة ملكافحة جرمية 
االإجت���ار بالب����رش وتطوي���ر و�ضائ���ل مراقبته���ا 
وتعقبه���ا. كم���ا اأثنى على االأنظم���ة والقوانني 
التي تعتمدها هيئة تنظيم �ضوق العمل، الفًتا 
اإل���ى الت�ضهي���الت الت���ي تقدمه���ا الهيئة عر 
تقدمي الطلب���ات اإلكرتونًي���ا واالإمكانات التي 
يتيحه���ا ذلك الإدارة العمال���ة االأجنبية و�ضمان 
حق���وق كٍل من العمال واأ�ضح���اب االأعمال، كما 
اأبدى اإعجابه باالإجن���ازات التي حققتها الهيئة 
يف تنظي���م العمال���ة الواف���دة و�ضم���ان حقوق 

العمال االأجانب.

• جانب من اللقاء	

• العب�ضي م�ضتقبالً وفًدا من منظمة العمل الدولية	

تعلن إدارة الموارد البشرية والمالية عن طرح المناقصة العامة التالية: 

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع المناقصة
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات
الوقتالتاريخاليوم

مشروع توفير مركبتي نقل خارجي 
تلفزيوني عالي الوضوح – 

)المرحلة األولى (
INFO/8/2018 5000/- دينار

بحريني
100/- دينار 

17/10/20181:30األربعاءبحريني

المناقصة عن طريق خدمة 	  وثائق  الالزمة، شراء  الكفاءة  فيهم  تتوافر  المناقصة وممن  المشاركة في هذه  في  الراغبين  على 
ابتداًء من يوم االربعاء   https://etendering.tenderboard.gov.bh المناقصات  المناقصات االلكترونية بموقع مجلس 

.2018/9/19

لطلب المساعدة او التسجيل في خدمة المناقصات االلكترونية، يرجى االتصال بمجلس المناقصات على هاتف رقم: 17566617 	 
.helpdesk@tenderboard.gov.bh أو البريد االلكتروني

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بوحدة العقود والمناقصات في وزارة شؤون االعالم على هاتف رقم: 17871229 )+973(.	 

551، الدور األرضي، 	  تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب مجلس المناقصات والمزايدات في مبنى اركابيتا 
طريق 4612، مجمع 346، خليج البحرين، المنامة، البحرين ، قبل الساعة 13:30 )حسب التوقيت المحلي( من اليوم المذكور 
لقفل صندوق العطاءات، على ان يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار اليه اعاله، او %1 من قيمة العطاء ايهما اقل 
) وفي جميع االحوال يجب ان ال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن -/100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق او خطاب 
ضمان مصدق او بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية المحلية، على ان يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة 

سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات والمزايدات والمبيعات 	 
.www.tenderboard.gov.bh 2002 الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

ان تدون االسعار االجمالية واسعار الوحدات )بحسب االحوال( على االستمارة )Tender Proposal Form( م م 02.. 1

يجب ان يتم ختم جميع المستندات )االصلية او المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة او المؤسسة . 2
او الجهة مقدمة العطاء.

ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على ان تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 3

ان ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 4

ان يكون العطاء مكون من نسخة واحدة اصلية ونسختين الكترونيتين.. 5

يعتبر هذا االعالن مكمالً لوثائق المناقصة.	 

عاشوراء وحب الوطن
كي نفهم ال�ضياق التاريخي ملفاهيم اأهل البيت )ع( خ�ضو�ضا االإمام 
عل���ي )ع( واالإم���ام احل�ضني )ع( البد من ق���راءة مفاهيمهم وفق الظروف 
املحيطة، فهي دعوة اإ�ضالحية دون امل�ضا�س باأركان الدولة التي نعي�س 
فيه���ا كمواطن���ني يف امت���الك حق العي����س بكرامة ومبواطن���ة تقوم على 
تكاف���وؤ الفر�س، وحتقي���ق الكرامة املجتمعية واحلري���ة املن�ضبطة وفق 
معاي���ر ود�ضات���ر وقوانني الدول التي نعي�س فيه���ا، ففكر اأهل البيت 
وفل�ضفة االإمام علي واالإمام احل�ضني وزين العابدين وكل االأئمة يحملون 
ذات املنه���ج بعدم امل�ضا����س ب�ضيادة وهيبة الدول���ة، ومقومات الوحدة 

الوطنية.
اأن تطالب باحلق���وق، ومبنطق العقل، والروؤي���ة الدقيقة وفق منهج 
علم���ي دون ال�ضماح للعواطف باأن جتنح اإلى حيث اهتزاز ا�ضتقرار الدول 
التي نعي����س فيها، واأن يتم االإ�ضالح ب�ضيا�ض���ة اخلطوة خطوة، وبخطاب 
واحد معلن وا�ضح يق���وم على احرتام احلكم واأركانه، ومقوماته �ضواء يف 

دولة عربية اأو اأوروبية.
 وكل خط���وة يف االإ�ض���الح يعتمدها من يتخذ اأه���ل البيت قدوة ومثال 
اأعل���ى البد اأن مُتار����س على االأر�س بواقعية، وبلغ���ة تقوم على االندماج 
م���ع الدولة، والدخول يف موؤ�ض�ضاتها بفكر تنويري يقوم على دعم اأركان 
احلكم دون امل�ضا�س با�ضتقرار الدولة �ضيا�ضيا اأو اقت�ضاديا اأو اجتماعيا 
م���ع االأخذ يف االعتبار مبناق�ضة اأي ملف وطن���ي بكل و�ضوح وبدقة علمية 
تق���وم على لغة االأرق���ام واملناق�ض���ة العلمية؛ للو�ضول اإل���ى احلل دون 

االجنرار اإلى االنتقا�س من الدولة. 
 ال���ذي اأ�ضقط جمهوري���ة العراق هو امللي�ضي���ات، وانظروا اأين و�ضل 
الع���راق اْلَيْوَم اإلى الهاوية ال�ضحيق���ة. اإلى حيث الف�ضاد واملوت وانهيار 
الدول���ة ب�ضبب �ض���وء االإدارة وتكال���ب التما�ضيح االإقليمي���ة، والعفريت 
اخلارج���ي من �ضيا�ض���ة التدخل، ولعب���ة ال�ضفارات و�ضو�ضه���ا الذي ينخر 
بب���طء يف �ضجرة الوطن. غي���اب مركزية الدولة يعن���ي �ضيئا واحدا حتول 
الدول���ة اإل���ى �ضناعة دول داخل الدول���ة بلعبة امللي�ضي���ات، وانق�ضا�س 

�ضباع املتطرفني.
انظ���روا اإلى ما حدث اإلى ليبيا و�ضوريا والعراق واليمن، واأين و�ضلوا 
خ�ضو�ض���ا عندم���ا مت لعب االأح���زاب بعقول النا����س واأ�ضقط���وا االأنظمة 
امللكي���ة! اق���راأوا التاري���خ احلدي���ث لهذه الدول���ة، و�ضتكت�ضف���ون لعبة 

�ضعارات الغرب. 
 نح���ن ال نقول اإن دولن���ا ال يوجد فيها نواق�س، ولك���ن لو اأن اخلليج 
مثاال قبل باحلركات ال�ضيوعية واال�ضرتاكية والقومية واالإ�ضالمية الأ�ضبح 

اخلليج ال قدر اهلل خليجا جائعا وبال تنمية وال تطور. 
 اأن���ا اأوؤمن باالإ�ضالح االإداري واملايل، ورفع معي�ضة املواطن، وحماربة 
البروقراطي���ة والف�ضاد وتوظيف العاطلني وه���ذا موجود يف اأعرق دول 
الدميقراطي���ة، لكن عالجها يكون مبنطق وطني، وعر موؤ�ض�ضات رقابية 

د�ضتورية دون ال�ضماح بح�رش االأعداء اأو خلط االأمور اأو ي�رشب الوالء.
يج���ب اأن نحذر من �ضعارات الغرب، وا�ضتخدام اأوراق حقوق االإن�ضان؛ 
الأن ه���وؤالء اإذا كان هدفه���م احلق���وق والنيات ال�ضاحلة مل���اذا يغ�ضون 

الطرف عن اإ�رشائيل؟ 
منه���ج اأهل البي���ت كما فهمه توجه “البهرة” الت���ي ال اأحد يزايد على 
حبهم الأهل البيت، اإال اأنهم ظلوا طوال تاريخهم موالني لقيادات دولهم، 
وا�ضتغلوا يف العلم والتجارة، ودعم اأوطانهم مع احلفاظ على مقد�ضاتهم 

دون اأن يدخلوا يف املغامرات ال�ضيا�ضية. 
ه���ذا هو منهج اأهل البيت )ع( قائم عل���ى الو�ضطية والعلم واحلقوق 
وحف���ظ االأر����س وعدم ال�ضماح الإلق���اء اأبنائهم يف حم���ارق �ضيا�ضية يزيد 
فيه���ا ال�ضيا�ضيون ثراء، واأبناوؤهم يدر�ضون يف اأف�ضل اجلامعات، يف حني 
اأوالد النا����س يلقون يف ن���ار املحارق. �ضالم على احل�ض���ني )ع( يوم ولد، 

ويوم عا�س وا�ضت�ضهد، ويوم يبعث حّيا. ال يوم كيومك يا اأبا عبداهلل.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح
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انتخابات
�ساهني: مدينة عي�سى تعاين نق�ص اخلدمات

احل�سن �ساكية باجلرائم الإلكرتونية: مرت�سح ابتزين

ل تكذبوا ول تتحدثوا عن اأعرا�ص املناف�سني

مبرت�سحني بثوب امل�ستقلني ولكنهم حزبيون جمعيات “تزج” 

لتوزيع املوارد والرثوات بطريقة عادلة ودون حم�سوبية

املق�طعون اأدركوا خط�أهم الكبري... �شنقور للمرت�شحني مبجل�س ربيعة:

الربمل�ن يفتقر لنواب ليرباليني... الق�ش�ب من “جزر اأمواج”:

طريق التغيري مليء ب�ملطب�ت ولكنه غري م�شتحيل... مرت�شحة “جنو�ش�ن” احل�يكي:

نظ���م جمل����س مرت�ش���ح الدائ���رة الع�����رة 
ب�ملح�فظ���ة ال�شم�لي���ة )مدين���ة حم���د( ه�ش����م 
ربيع���ة حم�����رة للب�حثة جن�ح �شنق���ور بعنوان 

“اأخالقي�ت الرت�شح لالنتخ�ب�ت”.
وحتدث���ت �شنقور ع���ن اأن الربمل�ن احل�يل 
�شعي���ف وال يف���ي ب�لطموح، م�ش���رية اإلى حجم 
الإحباط الكبري ال���ذي اأ�شاب ال�شارع البحريني؛ 

ب�شبب �شوء اأداء معظم اأع�ش�ء الربمل�ن.
ونوه���ت اإلى ����رورة اأن حتلي املرت�شحني 
اأم����م  ال�ش���دق  واأهمه����  عدي���دة  ب�أخالقي����ت 
الن�خب���ني وع���دم الك���ذب وتلفي���ق االته�م�ت 
الب�طل���ة للمرت�شح���ني االآخري���ن والتقلي���ل من 
�ش�أنهم والتح���دث يف اأعرا�شه���م بهدف ك�شب 

اأ�شوات الن�خبني.
واأ�ش����رت اإل���ى اأن معظ���م الذي���ن ق�طعوا 
االنتخ�ب����ت الربمل�ني���ة من املع�ر�ش���ة ايقنوا 
اأخ���ريا اأن ع���دم م�ش�ركتهم ك�نت خط����أ كبريا، 
م�شيفة اأن جمرد اإدراكهم هذا يعترب اأمرا جيدا.
وراأت اأن م���ن ال����روري اأال يدخل املعرتك 
االنتخ�بي من ال ميلك ر�شيدا جيدا من الكف�ءة 
واملوؤه���الت العلمي���ة، وال ينبغي دخ���ول اأعداد 
كب���رية م���ن املرت�شح���ني يف دوائ���ر انتخ�بي���ة 
�شغ���رية؛ حت���ى ال تت�شت���ت اأ�ش���وات الن�خبني 

وت�شيع اجلهود بدون ف�ئدة.
وق�ل���ت: اأع�ش�ء جمل����س الن���واب يجب اأن 

يكون���وا داعم���ني حلق���وق ال�شع���ب وي�شعرون 
مبع�ن�ته واحتي�ج�ته، خ�شو�ش� اأنهم مل يدخلوا 
جمل�س النوب ويجل�شوا على مق�عده الوثرية اإال 

من خالل اأ�شوات ال�شعب.
ويف اخلت����م قدم ه�ش�م ربيعة �شه�دة �شكر 

وتقدير لنج�ح على اإلق�ء املح��رة.

عن الدائرة
وميثل الدائرة الع��رة ب�ملح�فظة ال�شم�لية 

ح�لي� الن�ئب حممد العم�دي.
وتب���غ الكتل���ة الت�شويتية ب�لدائ���رة قرابة 
انتخ�ب����ت  اإح�ش����ءات  ح�ش���ب  ن�خب����   10552

برمل�ن 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املجمع�ت االآتي���ة مبدينة 

حمد: )1208، 1212، 1214 و1218(. 
وك�ن ترقي���م الدائ���رة الث�من���ة ب�ل�شم�لية 

قبل االقرتاع االأخري.

ح�سَّ مرت�شح الدائرة اخل�م�شة مبح�فظة املحرق 
)ج���زر اأمواج وقاليل ودي�ر املح���رق( را�شد الق�ش�ب 
اجلمعي����ت ل�رورة االلتزام واحرتام الن�خب وتقدمي 

م�شلحة الوطن والوالء على القي�دة قبل كل �شيء.
وط�ل���ب الن�خب���ني بدرا�شة الربام���ج االنتخ�بية 
قب���ل االإدالء ب�أ�شواته���م، والت�أك���د من �شح���ة اأفك�ر 
املر�شح وتقيده���م ب�الأهداف الوطنية، منّبه� اإلى اأن 
بع����س اجلمعي�ت تزج مبرت�شحني بثوب امل�شتقلني 
ولكنه���م يف حقيقة االأمر مرت�شح���ني حم�شوبني على 

جمعي�ت �شي��شية وحزبية.
وق�ل: البحرينيون �شعب مثقف ومطلع ومنفتح 

ويوؤازر امل�روع االإ�شالحي جلاللة امللك.
وب���ني اأن وجود نواب ميثل���ون اجلمعي�ت حتت 
قبة الربمل�ن “ال ب�أ�س منه” �ريطة اأن يخدموا الوطن 
واملواط���ن، موؤك���دا �رورة متثي���ل جمي���ع االأطي�ف 
ب�ملجل����س اجلدي���د، خ�شو�ش���� اأن الربمل����ن يفتقر 
لوج���ود الن���واب الليربالي���ني ب�لرغم م���ن اإن جمتمع 

البحرين منفتح و�شب�بي ولي�س مت�شددا.
ونوه ب����رورة التفريق ب���ني �شالحي�ت الن�ئب 

البل���دي  �شالحي����ت  وب���ني  والرق�بي���ة  الت�ريعي���ة 
اخلدمية.

عن الدائرة
ميثل الدائرة اخل�م�ش���ة مبح�فظة املحرق ح�لي� 

الن�ئب حممد اجلودر. 
ويبل���غ ق���وام الدائ���رة قراب���ة 7199 ن�خب� وفق 

اإح�ش�ءات انتخ�ب�ت برمل�ن 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املن�ط���ق واملجمع����ت االآتية: 
ق���اليل )251، 252، 253، 254، 255 و256(، وجزر 
اأم���واج )257، 258(، ودي����ر املح���رق )263، 264، 

265 و266(، وجزيرة دملوني� )269(.
وك�ن ترقي���م الدائرة الرابع���ة مبح�فظة املحرق 

قبل اقرتاع 2014.

ق�ل���ت املرت�شح���ة ع���ن الدائ���رة االأول���ى 
وب�رب����ر  )جنو�ش����ن  ال�شم�لي���ة  ب�ملح�فظ���ة 
وكران���ة( كلث���م احل�يك���ي اإنه� ب�ش���دد و�شع 
وهم���وم  الواق���ع  يالم����س  انتخ�ب���ي  برن�م���ج 
املواط���ن ويلبي ج���زءا من الطم���وح املن�شود 

ب�لتغيري.
بربن�جمه����  تكت���ب  ل���ن  اأنه����  وذك���رت 
االنتخ�بي �شع�رات رن�نة ووعودا انتخ�بية غري 
واقعية اأو كالم� اإن�ش�ئي���� مر�شال، بل �شتكتب 

برن�جم� واقعي� وح�شب االإمك�ن�ت املتوفرة.
واأ�ش�فت: اأ�شع���ى لتفعيل الدور الرق�بي 
والت�ريعي للمجل�س للو�شول للحد االأدنى من 
اال�شتق���رار ال�شي��شي والتوازن االجتم�عي عن 

طريق بن�ء ج�ر الثقة.
وبين���ت اأنه���� توؤمن ب����أن طري���ق التغيري 
مل���يء ب�الأ�شواك والع���رات واملطب�ت ولكنه 
غ���ري م�شتحي���ل وممك���ن، فلذا يتطل���ب جهدا 
وعمال وحب� واإخال�ش���� للوطن، م�شتدلة ب�ملثل 
“احل���م وب�لغ يف احلل���م.. فثلث� احلل���م: حل.. 

والثلث املتبقي ميم املنطق”.
واأف�دت ب�أن ر�ش�لته� وروؤيته� االنتخ�بية 
�شتك���ون يف متثي���ل جميع �رائ���ح املجتمع بال 
ا�شتثن����ء واإي�ش����ل �شوت املجتم���ع الأ�شح�ب 

الق���رار والعم���ل معه���م عل���ى و�ش���ع احللول 
املوط���ن،  هم���وم  م���ن  للح���د  واملقرتح����ت 
و�شتعم���ل عل���ى توزي���ع امل���وارد وال���روات 

بطريقة ع�دلة ودون حم�شوبية.

عن الدائرة
االأول���ى يف حم�فظ���ة  الدائ���رة  اأن  يذك���ر 
ال�شم�لية متثل املن�ط���ق واملجمع�ت االآتية: 
حل���ة عبدال�ش�ل���ح )444(، املق�ش���ع )450(، 
كران���ة )454، 456، 458 و460(، جنو�ش����ن 
)502، 504، 506 و508(، جد احل�ج )514(، 
ب�رب����ر )518، 520، 522، 524، 526، 528 

و530(، والدراز )536(.
ومتث���ل الدائ���رة ح�لي���� الن�ئ���ب ف�طم���ة 

الع�شفور.
ب�لدائ���رة  الت�شويتي���ة  الكتل���ة  وتبل���غ 
انتخ�ب����ت  اإح�ش����ءات  وف���ق  ن�خب����   10749

برمل�ن 2014.
وك�ن���ت معظ���م جممع����ت ه���ذه الدائرة 
تعت���رب الث�ني���ة ب�ملح�فظ���ة ال�شم�لية، ولكن 
جرى حتريكه� مع تعديالت ببع�س املجمع�ت 

قبل اال�شتحق�ق االأخري.

اأكد املر�شح البل���دي املحتمل عن ث�نية 
اجلنوبي���ة )مدين���ة عي�شى( م����ل اهلل �ش�هني 
اأن امل�شلحة الوطنية تتقدم على اأي م�ش�لح 
املقبل���ة  للمرحل���ة  الطري���ق  خ�رط���ة  وه���ي 
الت���ي تعي�شه� اململك���ة بعر�شه���� االنتخ�بي 
مب�ش�ركة كل اأطي�ف املجتمع والتمتع بحقهم 
ال�شي��ش���ي يف االنتخ����ب والرت�ش���ح؛ من اأجل 
ت�شكي���ل جمل�س نواب وجم�ل�س بلدية تعك�س 
طموح املواطن البحريني يف التغيري واإي�ش�ل 
من ي�شتحق ه���ذه املق�عد ويريد خدمة وطنه 

وله ب�شم�ت وا�شحة يف جمتمعه.
وذك���ر اأن �شع����ره يف االنتخ�ب�ت “بلدي 
م���ن اأجل بل���دي” يعك�س الرغب���ة يف ا�شتف�دة 
املواط���ن الأف�ش���ل اخلدم����ت البلدي���ة التي 
تنعك����س عل���ى املعي�ش���ة اليومي���ة للمواطن 
ب�رائح���ه ك�ف���ة، ويعك����س الوج���ه احل�ش�ري 
ململك���ة البحري���ن م���ن خالل توظي���ف ق�نون 
البلدي�ت واملج�ل�س البلدي���ة ب�ل�شورة التي 
تخ���دم املواطنني خ�شو�ش���� التي مل ت�شتغل 
ب�ل�ش���ورة ال�شحيح���ة ل�شن���ع التغي���ري الذي 
ين�ش���ده املواطن ب��شتمرار مم���� دفع بنف�شه 
الإحب���اط من ع���دم ق���درة املجال����س البلدية 
لتحقي���ق م���� يتطلع اإلي���ه وم� يت���م طرحه يف 
الربامج االنتخ�بية التي غ�لًب� م� يقف طموحه� 
عند حد مع���ني. ولفت اإل���ى اأن مدينة عي�شى 
حتت����ج اإل���ى كث���ري م���ن التطوي���ر وينق�شه� 
الكث���ري م���ن اخلدم����ت، وطم���وح املواطنني 

اأكرب مم� هو موجود ح�لًي�، و�شيكون الربن�مج 
االنتخ�ب���ي ع�ك�ًش� له���ذه املط�لب�ت وحتقيق 
لن يكون دون وق���وف املواطنني مع الع�شو 
البلدي وع�شو جمل�س النواب وتك�تف اجلميع 

يف ذلك.

عن الدائرة
ب�ملح�فظ���ة  الث�ني���ة  الدائ���رة  وميث���ل 

اجلنوبية بلدي� حممد عبداهلل اخل�ل.
ومتثل الدائ���رة املجمع�ت االآتية مبدينة 
عي�ش���ى: مدين���ة عي�ش���ى )809، 812، 813، 

814، 840 و841(.
وتبل���غ الكتل���ة الن�خب���ة ب�لدائ���رة قرابة 
8212 �شوت���� ح�ش���ب اإح�ش����ءات انتخ�ب����ت 

برمل�ن 2014.
وك�ن ترقيم الدائ���رة “رابعة الو�شطى” 

قبل تعديل الدوائر ب�القرتاع االأخري.

للمرت�شح���ة  االإعالم���ي  املكت���ب  اأعل���ن 
املحتملة لالنتخ�ب����ت الني�بية اأمرية احل�شن، 
ع���ن رف���ع ق�شية اأم����م اجلرائ���م االإلكرتونية 
عل���ى اإعالمي مرت�ش���ح لالنتخ�ب����ت الني�بية، 
اأق���دم على القي�م بعملي���ة ابتزاز له�؛ بهدف 
احل�ش���ول عل���ى اأم���وال منه�؛ نظ���ري تقدمي 
خدم����ت اإعالمية ت�شويقية ف���رتة االنتخ�ب�ت 

عرب �شبكة يدعي اأنه يديره� واأنه� مرخ�شة.
وق����ل املكت���ب: تعر�ش���ت املرت�شح���ة 
اأم���رية احل�ش���ن لعملية ابت���زاز من قب���ل اأحد 
املدع���ني ب�نتم�ئه اإلى الف�ش�ء االإعالمي )...( 
اأق���دم املدعو على تقدمي نف�ش���ه للمرت�شحة 
ب�أن���ه ق�در عل���ى القي����م ب�مله����م االإعالمية 
املطلوب���ة اإب����ن ف���رتة االنتخ�ب����ت الني�بية، 
واأنه ق����در مب� ميتلكه من خربات على توفري 
املق���درة االإعالمية الت�شويقية لهذه املرحلة، 
واأن ذلك �شيت���م ب�تف�ق م�دي معلوم، �شيتم 
دف���ع ج���زء من���ه مقدًم����، واجل���زء االآخ���ر يتم 
ا�شتالم���ه بع���د االنته����ء من العم���ل وتقدمي 
امله�م املوكلة اإليه بنج�ح، وعليه مت االتف�ق 
م���ع املذك���ور وت�شليمه مق���دم االتف����ق، اإال 
اأنن� فوجئن� بعد ذل���ك ب�ملم�طلة واالأ�ش�ليب 
الرخي�ش���ة يف التع�طي، وع���دم تقدمي اخلطة 
املتف���ق عليه� اأو حتى الب���دء فيه�، لذا قمن� 
مبط�لبت���ه ب��شرتج����ع املبل���غ امل����يل ال���ذي 

ا�شتلم���ه ك�ماًل فوعد بداي���ًة ب�إرج�ع املبلغ، اإال 
اأنه بعد ذلك تن�شل من وعوده، وهدد وتوعد 
مب� يدعي من مع����رف وحم�ميه موؤكًدا اأنه لن 
يعيد املبل���غ، واأن اأي �شكوى ق�ش�ئية تقدم 
علي���ه �شيت���م تنظيم حمل���ة ت�شه���ري م�ش�دة 
ب�ملرت�شح���ة احل�ش���ن؛ بغية الني���ل منه� ومن 

مقدرته� االنتخ�بية.

عن الدائرة
وميثل الدائ���رة االأولى مبح�فظة املحرق 

ح�لي� الن�ئب حممد بوفر�شن. 
ومتثل منطقة الب�شيتني وال�ش�ية.

وتبل���غ الكتلة الت�شويتي���ة قرابة 8071 
ن�خب���� ح�ش���ب اإح�ش����ءات انتخ�ب����ت برمل����ن 

.2014

• �شنقور تت�شلم ر�ش�لة �شكر	

• را�شد الق�ش�ب	

• كلثم احل�يكي	

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

ب�لطموححمرر ال�سوؤون املحلية يفي  وال  �شعيف  احل�يل  الربمل�ن 
�شغرية  ب���دائ���رة  ك���ر  ي��رت���ش��ح  اأال  ي��ج��ب 

امللك جاللة  م�روع  وي���وؤازرون  مثقفون  البحرينيون 
اجلديد  ب�ملجل�س  االأط��ي���ف  جميع  لتمثيل 
جمتم���ع البحري���ن �شب�ب���ي ولي����س مت�شددا

البحرينيني هموم  ويالم�س  واقعي  االنتخ�بي  برن�جمي 
لن اأكتب �شع�رات رن�نة ووعود غري واقعية
احلم وب�لغ يف احللم... فثلث�ه حل والثلث املتبقي “ميم” املنطق

• م�ل اهلل �ش�هني	

• اأمرية احل�شن	
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“املركز العربي للرتاث” يلقي ال�ضوء على مدينة جدة التاريخية

حمافظ العا�ضمة يثني على جهود “الأعلى للمراأة”

الأوقاف اجلعفرية تنظم برنامج “اإ�ضاءات عا�ضورائية”

ت�سمن ن�سيجها العمراين وموقعها اال�سرتاتيجي

لتهيئة العازمات على الرت�سح لالنتخابات النيابية والبلدية

مب�ساركة 100 طفلة وبالتعاون مع ح�سينية اأبو �سيبع

املنام����ة - املرك����ز االإقليم����ي العرب����ي للرتاث 
العامل����ي: نّظ����م املرك����ز االإقليمي العرب����ي للرتاث 
العامل����ي، يف مق����ّره باملنام����ة، م�ساء اأم�����س حما�رضة 
ح����ول مدينة ج����دة التاريخية قدمها م�س����اري النعيم 
اأ�ستاذ النقد املعماري بق�سم العمارة بجامعة االإمام 

عبدالرحمن بن في�سل.
ويف البداي����ة، رحب����ت مدي����رة املرك����ز االإقليمي 
العربي لل����رتاث العاملي �سادية طوق����ان، نيابة عن 
رئي�سة جمل�س اإدارة املرك����ز ال�سيخة مي بنت حممد 
اآل خليف����ة، باحل�س����ور ومب�س����اري النعي����م، م�س����رة 
اإل����ى اأن هذه املحا�رضة ه����ي الثالثة �سم����ن �سل�سلة 
املحا�����رضات الرامية اإل����ى اإلقاء ال�س����وء على املدن 
العربية امل�سجلة على قائمة الرتاث العاملي ملنظمة 
اليوني�سكو. واأو�سح����ت طوقان اأن املحا�رضة فر�سة 
الإظه����ار التمي����ز ال����ذي تتمتع ب����ه املدين����ة العربية 
التاريخي����ة والت����ي تعد ج����دة التاريخية مث����اال مهما 

عليها.
وقال النعيم اإن املدين����ة العربية تتمّتع بوحدة 
ب�رضي����ة يف ن�سيجه����ا العمراين تت�س����كل بفعل توليد 

االأ�س����كال الهند�سي����ة من بع�سه����ا البع�س، مو�سحا 
اأن ذلك ما تتمي����ز به مدينة جدة التاريخية. وت�ساءل 
حول ما مييز مدينة ج����دة التاريخية عن بقية املدن 
العربي����ة، حيث اأو�س����ح اأنها تتمت����ع بكثافة عمرانية 
عالي����ة متنوع����ة ه����ي نت����اج املوق����ع االإ�سرتاتيج����ي 
للمدين����ة، وكونه����ا بواب����ة ملك����ة املكرم����ة وحمط����ة 
رئي�س����ة للحجاج القادم����ن من حول الع����امل، وقال: 
“ج����دة هي مدينة مهّجنة، فه����ي متعددة الثقافات، 
وفيه����ا الكثر من عنا�رض ال����رتاث القادمة من كافة 
اأنحاء العامل، فنجد فيه����ا مبان ذات طابع من �سمال 
اإفريقيا ومن ال�سام ومن العراق”، م�سيفاً اأن �سّكان 
املدينة ال����ذي قدموا من اأماك����ن خمتلفة من العامل 
ق����رروا التعب����ر ع����ن ثقافاته����م ولغاته����م الب�رضية 

بطريقة خا�سة.
وتطرق النعيم اإلى النمط العمراين ملدينة جدة 
التاريخي����ة، فاأ�س����ار اإل����ى اأن املدينة تتمت����ع بن�سيج 
عم����راين تلقائي وعف����وي يت�سابه م����ع ن�سيج املدن 
العربية واالإ�سالمية، مو�سحا وجود حارات �سكنية يف 
املدينة داخل �سور ببوابات توؤدي اإلى حماور رئي�سة 

تطل عليه����ا االأ�س����واق وامل�ساجد واملب����اين العامة. 
وملدينة جدة التاريخية اأرب����ع بوابات هي باب مكة، 
باب �رضيف، ب����اب املدينة وباب الفر�سة ولها اأي�سا 

اأربع حارات هي ال�سام، املظلوم، اليمن والبحر.
ويف املحا�����رضة اأي�سا تعرف احل�سور على بع�س 
العنا�����رض االأ�سا�سي����ة يف الن�سيج العم����راين يف مدينة 
ج����دة التاريخية، ومنها امل�ساح����ات والرباحات التي 
عمل����ت كملتق����ى لالأه����ايل يف اأفراحه����م واأعياده����م 
و�سهراته����م، ال�سهاري����ج الت����ي خزن فيه����ا االأهايل 
مي����اه االأمطار كم�س����در اأ�سا�س للمياه ط����وال العام، 
واملداخل املنك�رضة التي هي عبارة عن نظام تخطيط 
للم�ساك����ن بحيث تكون غر متقابل����ة لدوافع حماية 
اخل�سو�سية وزيادة م�ستوى االأمن. كما وا�ستعر�س 
م�س����اري النعيم خ�سائ�����س عمرانية اأخ����رى للمدينة 
كاالأفاري����ز الت����ي ه����ي عبارة ع����ن ب����روزات يف اأعلى 
اجل����دران خم�س�سة الأغرا�����س الزخرفة، املقرن�سات 
التي ا�ستخدم����ت لتجميل واجهات املب����اين، واأخرا 
املنجور الذي هو عبارة عن خ�سب متعامد ا�ستهر به 

اأهل احلجاز وا�ستخدم داخل املباين وخارجها.

املنامة - وزارة الداخلية: اأثنى حمافظ العا�سمة 
ال�سيخ ه�س���ام بن عبدالرحم���ن اآل خليفة على جهود 
جمل�س االأعل���ى للمراأة برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي 
االأم���رة �سبيك���ة بنت اإبراهي���م اآل خليف���ة يف توعية 
املراأة بحقوقها وتهيئته���ا للم�ساركة يف الت�سويت 
اأو الرت�س���ح باالنتخاب���ات النيابي���ة والبلدي���ة، مب���ا 
ميكنه���ا من امل�ساركة احلقيقي���ة والفاعلة يف احلياة 
ال�سيا�سية دعًم���ا للم�رضوع االإ�سالح���ي جلاللة امللك، 
موؤكًدا اأهمي���ة مت�سك املراأة بحقها �سواء بالت�سويت 
اأو الرت�سح وذلك ملا لها من تاأثر وا�سح يف بناء هذا 

الوطن وازدهاره.
ج���اء ذل���ك، مبنا�سب���ة عق���د حمافظ���ة العا�سمة 
بالتع���اون مع املجل����س االأعل���ى للم���راأة ور�سة عمل 
تثقيفي���ة ع���ن “دور امل���راأة البحريني���ة يف املج���ال 
امل�ست�س���ار  قدمه���ا  البل���دي”  والعم���ل  الت�رضيع���ي 
القان���وين يف املجل����س حمم���د امل����رضي، حي���ث اأناب 
املحاف���ظ مدي���ر اإدارة الربامج االجتماعي���ة و�سوؤون 
املجتمع باملحافظة ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة 
لرعاية الور�سة التي �سهدت م�ساركة وا�سعة وتفاعالً 

كبًرا من احل�سور.
وا�ستعر�س امل����رضي خالل الور�سة مراحل تطور 

امل�سارك���ة ال�سيا�سي���ة للمراأة باململك���ة، حيث اأ�سار 
اإل���ى اأن م�ساركة امل���راأة البحرينية يف االنتخاب تعود 
لنح���و 100 ع���ام، وتعّززت ه���ذه امل�ساركة يف العهد 
االإ�سالح���ي لعاه���ل الب���الد، حيث �سارك���ت املراأة يف 
الت�سوي���ت عل���ى ميث���اق العمل الوطن���ي يف 2001، 
ومار�س���ت حقه���ا يف االنتخ���اب والرت�س���ح النياب���ي 
والبلدي يف العام الذي يليه، كما �سهدت االنتخابات 

النيابية يف 2006 فوز اأول امراأة بالتزكية، و�سهدت 
ام���راأة  اأول  2010 ف���وز  البلدي���ة ع���ام  االنتخاب���ات 
باالق���رتاع، وتوا�سلت جناحات امل���راأة يف االنتخابات 
التكميلي���ة ع���ام 2011، حي���ث �سه���دت ف���وز امراأة 
بالتزكي���ة وامراأت���ن انتخاًب���ا يف املجل����س النيابي، 
ويف 2014 متكنت املراأة م���ن تاأكيد جناحاتها بفوز 
امراأتن انتخاًبا وامراأة بالتزكية يف املجل�س النيابي.

املنام���ة - االأوق���اف اجلعفري���ة: نظم���ت وحدة 
�س���وؤون امل���اآمت الن�سائية باإدارة االأوق���اف اجلعفرية 
عا�سورائي���ة”  “اإ�س���اءات  برنام���ج  ور����س  �سل�سل���ة 
بالتعاون مع ح�سينية اأبو �سيبع و)جمك مكنت( على 
مدى ثالثة اأيام )م���ن الرابع حتى ال�ساد�س من حمرم 
1440ه�( ومب�ساركة اأكرث من 100 طفلة من خمتلف 
املناط���ق. وتاأتي هذه الور�س يف اإطار مبادرات اإدارة 
االأوق���اف اجلعفري���ة لتعزي���ز التوا�سل م���ع خمتلف 
فئات اجلمه���ور بكل فعالية يف خمتل���ف املنا�سبات 
ا  ال�سيما مو�س���م عا�سوراء الذي ي�سهد ح���راًكا توعويًّ
���ا م���ن االإدارة عل���ى اال�ستفادة من  ���ا، وحر�سً وثقافيًّ
وا�ستغالله���ا مل���د ج�س���ور  واملوا�س���م  املنا�سب���ات 
التوا�س���ل مع اجلمه���ور وتعزيز ال�رضاك���ة املجتمعية 

ب�سورة م�ستدامة مع خمتلف فعاليات املجتمع.
وقدم���ت الور�س املدربت���ان مع�سوم���ة ال�سيد 
����رضف، و�سن���اء اأحم���د م���ن خ���الل عرو����س لالأف���الم 
املتخ�س�سة لالأطفال مع فق���رات للمناق�سة واحلوار 
البن���اء يف �سبي���ل تنمي���ة اإدراك االأطف���ال باأه���داف 

النه�سة احل�سينية.
وتناولت الور�س ثالثة موا�سيع رئي�سية تناولت 
الور�س���ة االأول���ى جانب م���ن �سخ�سية ج���ون بن حوى 
وه���و مولى ال�سحاب���ي اأباذر الغف���اري، ومت ت�سليط 
ال�س���وء على اأهمية القيم واالأخالقيات التي يجب اأن 

يتحلى بها االإن�سان امل�سل���م يف تعامالته مع االآخرين 
مهما اختل���ف عنهم، فيم���ا تناولت الور�س���ة الثانية 
�سخ�سي���ة العبا����س بن علي بن اأب���ي طالب و�سلطت 
ال�سوء على التكاف���ل االجتماعي والدعوة اإلى اأعمال 
اخلر وال���رب، ويف الور�سة الثالثة مت تناول �سخ�سية 
العقيل���ة زينب بنت علي ابن اأبي طالب ومت ت�سليط 
ال�س���وء على اأهمية كفالة االأيت���ام ورعاية �سوؤونهم، 
ومت تعريف امل�ساركات باليتيم وحقوقه وواجباتهن 
جت���اه االأيتام والعناية والرعاي���ة االإلهية التي يحظى 

به���ا اليتي���م، وا�ستعرا����س مب���ادرات جمموع���ة من 
ال�سخ�سيات القيادية البارزة واملوؤ�س�سات احلكومية 
واجلمعيات اخلرية الداعم���ة لليتيم وكيف ال�سبيل 
خلدمة هذه الفئة من املجتمع ودعم هذه اجلمعيات.

ويف خت���ام الربنام���ج، مت توزيع هداي���ا تذكارية 
عل���ى امل�س���اركات يف ه���ذه الور����س، متمن���ن لهن 
التوفي���ق واال�ستفادة من هذه الور����س وانعكا�سها 
عل���ى اأخالقياته���ن و�سلوكياته���ن جت���اه اأنف�سه���ن 

واملجتمع.

• خالل املحا�رضة	 • م�ساري النعيم	

• خالل الور�سة	

• م�ساركون بربنامج “اإ�ساءات عا�سورائية”	

الأكادميية امللكية لل�رشطة تقبل 75 طالًبا يف برامج املاج�ضتري

حما�رشة توعوية عن ق�ضايا املديريات الأمنية

الطاقة ال�ضم�ضية توفر 40 % من مياه الري

اأعلن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
االأكادميي���ة امللكية لل�رضط���ة قبول 75 طالًبا 
وطالب���ة يف برام���ج املاج�ست���ر م���ن خمتل���ف 
اأق�س���ام واإدارات وزارة الداخلي���ة واجله���ات 

احلكومية االأخرى.
واأو�ض���ح اآم���ر كلي���ة تدري���ب ال�ضب���اط، 
اأن تقدمي ه���ذه الربامج التعليمي���ة ياأتي يف 
اإط���ار االهتمام ال���ذي تولي���ه وزارة الداخلية 
ممثلة باالأكادميية امللكية لل�رضطة وحر�سها 
الدرا�سي���ة  الربام���ج  تق���دمي  عل���ى  الدائ���م 
والتدريبي���ة ذات اجلودة العالي���ة مبا ي�سهم 
يف تطوي���ر االأجه���زة االأمني���ة والعاملن فيها 
مبختل���ف م�ستوياته���م االإداري���ة وموؤهالتهم 
العلمية، والعم���ل على رفع م�ستواهم العلمي 
وحت�سينه���م بالعل���وم واملع���ارف القانونية 
واالإدارية واالأمنية ليحققوا التميز والرقي يف 

حياتهم العملية.
واأ�ساف اأن االأكادميية قامت با�ستحداث 
تخ�س����س ه���و االأول يف مملك���ة البحرين وهو 
املاج�ستر يف اإدارة االأزمات، حيث مت اإعداده 
بطريق���ة منهجي���ة ح�س���ب املعاي���ر العلمية 

املتع���ارف عليها دوليًّا يف جم���ال الدرا�سات 
العلي���ا والبحوث وباعتماد م���ن االأمانة العامة 

ملجل�س التعليم العايل.
واأ�سار اإلى اأن االأكادميية ا�ستقبلت اأكرث 
من 300 طل���ب لاللتحاق بربام���ج الدرا�سات 
وال���وزارات  اجله���ات  خمتل���ف  م���ن  العلي���ا 
والهيئ���ات، حيث تقدمت )14( جهة حكومية 
بطل���ب اإحل���اق منت�سبيها به���ذه الربامج مما 
يدل عل���ى االلت���زام الت���ام بتطبي���ق معاير 
اجل���ودة وال�سمع���ة الطيبة الت���ي حظيت بها 

هذه الربامج.
م���ن جهته���م، اأع���رب ع���دد م���ن الطلبة 
املقبولن يف الربامج الدرا�سية عن اعتزازهم 
بان�سمامه���م للدرا�س���ة باالأكادميية امللكية 
لل�رضط���ة، م�سيدي���ن ب���دور وزارة الداخلية يف 
تطوي���ر كوادرها م���ن خالل العل���م والتعليم، 
لوزي���ر  وامتنانه���م  ع���ن �سكره���م  معرب���ن 
الداخلية الإتاحة هذه الفر�سة عرب فتح الباب 
لغر منت�سبي ال���وزارة للدرا�سة باالأكادميية، 
الت���ي تعترب اأح���د اأف�سل ال����رضوح التعليمية 

التخ�س�سية يف مملكة البحرين.

يف  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اإطار اخلطة التدريبية ال�سنوية ملركز 
البح����وث االأمنية باالأكادميية امللكية 
لل�رضطة، نّظم املركز حما�رضة توعوية 
حول اأه����م الق�سايا التي مت التعامل 
معه����ا من قب����ل املديري����ات االأمنية، 
وذل����ك مب�ضاركة عدد م����ن ال�ضباط، 
وزي����ادة  مهاراته����م  تنمي����ة  به����دف 
كفاءتهم يف العم����ل االأمني وال�رضطي 

من خالل عر�س اجلهود االأمنية ونقل 
اخل����ربات والتجارب الت����ي ت�سهم يف 

الك�سف عن اجلرائم.
كم����ا �سمل����ت املحا�����رضة عر�����س 
مناذج عن ال�سل����وك االإجرامي املتبع 
من قبل اجلناة واأ�ساليبهم املبتكرة، 
اإ�سافة اإلى جهود املديريات االأمنية 
يف الك�س����ف عن هذه اجلرائم وتقدمي 

مرتكبيها للعدالة.

املنام����ة - جامع����ة اخللي����ج العرب����ي: 
املائي����ة  امل����وارد  اإدارة  اأ�ست����اذ  �س����ارك 
بجامع����ة اخلليج العربي ع����الء ال�سادق يف 
االأ�سب����وع العامل����ي للمياه، ال����ذي عقد يف 
العا�سم����ة ال�سويدي����ة �ستوكه����ومل، حيث 
عر�س نتائ����ج بحثه العلم����ي الذي يهدف 
اإل����ى اإقامة م�����رضوع تنم����وي متكامل قائم 
على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي 
خلدمة املجتمع، ويعمل على حتقيق االأمن 
املائ����ي ل�سد الفج����وة الغذائي����ة وتوفر 
الغ����داء، وكذلك ي�سمن حتقي����ق التنمية 
امل�ستدام����ة م����ن خ����الل م�����رضوع متكام����ل 
ال�ستخ����دام الطاق����ة املتج����ددة وحتديًدا 
ال�سم�سية يف حتلية املياه ال�ستخدامها يف 
الزراعة بطريقة مبتك����رة ترفع من كفاءة 
ال����ري وتوف����ر حوال����ى 40 % م����ن املياه، 
وتقلل م����ن ا�ستنزاف املياه اجلوفية، مما 
ي�ساعد عل����ى ا�ستدامتها واملحافظة على 
حق االأجي����ال املقبل����ة، وخل����ق جمتمعات 
عمراني����ة جدي����دة ورفع م�ست����وى معي�سة 

الفرد فيها.
اإح����دى  اأن  اإل����ى  ال�س����ادق،  واأ�س����ار 
عل����ى  تن�����س  الرئي�سي����ة  التو�سي����ات 
“ا�ستخ����دام الطاق����ة ال�سم�سي����ة يف حتلية 
املي����اه والزراع����ة، الت����ي ميك����ن اأن توفر 
40 % م����ن مياه الري وا�ستخدام تقنيات 

ال����ري احلديث����ة يف الزراع����ة”، الت����ي يتم 
العم����ل عليها بالتع����اون م����ع العديد من 
املوؤ�س�سات الدولية التي اأبدت اهتمامها 
الكب����ر به����ذا املفه����وم لتحقي����ق االأمن 

املائي والغذائي.
اجلدي����ر بالذك����ر اأن االأ�سبوع العاملي 
ا ويعت����رب منارة مهمة  للمي����اه يقام �سنويًّ
يف تطوي����ر وتطبي����ق امل�ساري����ع البحثي����ة 
يف تخطي����ط واإدارة امل����وارد املائية على 
ال�سعيد ال����دويل واالإقليم����ي لال�ستفادة 
من اخل����ربات الدولي����ة يف و�س����ع االأ�س�س 
العلمي����ة للم�رضوع����ات الدولي����ة والقومية 

ودعمها باالأبحاث العلمية.

• عالء ال�سادق	



من���ذ الوهلة الأول���ى لت�صّلم���ه من�صب املدير 
وهو يتحدث عن القي���م والأخالق، ويعظ العاملني 
معه بكل ما اأوتي من علم ومعرفة عن ال�صلوكيات 
الواجب التحلي به���ا من جانبهم لت�رشيف اإدارتهم، 
ُيذّكره���م ب���ني حني واآخر مب���ا يجب وم���ا ل يجب، 
م���ا هو مقبول وما ه���و مرفو�ض، م���ا يوؤث�ّر يف روح 
املوؤ�ص�ص���ة وم���ا يوؤث�ّر عليه���ا، ما يدفعه���ا لالأمام 
وم���ا يجّره���ا للخل���ف، واأخ���ذ ُي�صعره���م باأهميتهم 
كموظفني وُين�ّوه بالكثري مما �صمعه عن كفاءتهم 
منذ قدومه املوؤ�ص�صة وذلك اتباعاً لأ�صلوب “كيف 
 How to make( “جتعل الآخرين يحبونك �رشيعا
people like you instantly( للكات���ب دي���ل 

كارجني. 
وق���د تاأث���ر به موظف���وه من���ذ البداي���ة، وراأوا 
فيه ق���دوة ومثالً ُيحتذى واأمنوذج���ا رائعا للمدير 
الع����رشي ذي اللتزام الأخالق���ي والإداري، واأ�صبح 
َم�رشبا للمثل كل ما حتدثوا عن املثاليات، وَمرجعا 
معَتَمدا متى ما ا�صت�صه���دوا باأمٍر ما، وفا�صال متى 
م���ا اختلف���وا يف ق�صاي���ا العم���ل.. فاأحب���ه اجلميع، 

واحرتمه اجلميع، وتبعه اجلميع طواعية.
بع���د �صه���ره الأول، اجتم���ع ه���ذا املدي���ر مع 
مروؤو�صي���ه وبي�ّ�ن لهم اأ�صلوب���ه يف العمل بو�صوح 
من خ���الل قائمة مكونه من “�صبع���ة بنود” لتكون 
لهم نربا�صا وموّجها وحمّفزا لإجناز املهام واإجناح 

م�صرية الإدارة:
البند 1: اتباع ال�صفافية وال�رشاحة يف تعاملهم 
مع���ه ومع بع�صهم البع�ض، ونب���ذ ال�رشية واملواراة 

والكتمان.
البند 2: ح�صن الظن والثقة ببع�صهم البع�ض 

والرتّوي باحلكم على الطرف الآخر.
البند 3: تنفيذ قراراته عن قناعة واإن اختلفوا 
مع���ه.. باعتب���اره قائ���دا للمجموعة وجتنب���ا لإعاقة  

العمل.
البند 4: العمل بروح الفريق ونبذ الفردية يف 

اإجناز املهام.

البن���د 5: �رشعة اإجناز املهام.. ف���ال  تباطوؤ ول 
تعطيل وتاأجيل.

البند 6: الرجوع اإليه واأخذ م�صورته يف كل اأمور 
العمل قبل ال�رشوع يف التنفيذ.

البند 7: و�ص���ع التغيري الدائم ُن�صب العني.. 
ف���ال جن���اح دون تغي���ري يف الإنت���اج والإنتاجية، ول 
ا�صتمراري���ة للنج���اح دون ا�صتمراري���ة يف التغيري 

والتطوير.
اقتنع اجلميع مب�صم���ون تلك البنود، واتفقوا 
عليها، واأجمعوا على تنفيذها انطالقا من اإميانهم 
مب���ا ورد به���ا وكذل���ك اإميانه���م بال�صخ����ض الذي 
اأطلقه���ا. وبروٍح عالية بداأوا بتنفيذ  كل ما جاء بها 

بدقة وحما�صة. 
ومل يك���ن هناك ما يعوق، و�صار كل �صيء كما 
اأراد اجلميع، حيث كانوا يت�صابقون ويتناف�صون يف 

تطبيق م�صامني البنود. 
اإلّ اأن���ه بع���د ف���رتة مل تك���ن بالق�ص���رية ب���داأ 
العامل���ون يالحظون اأموراً غريبة عل���ى م�صوؤولهم، 
حيث وجدوه �صفافاً يف بع�ض اأمور العمل وغام�صاً 
يف بع�صها الآخر. مل�صوا من جانبه اإ�صاءة الظن عند 
حكم���ه يف اأمور اخل���الف بني املوظف���ني والزبائن 
دون حتقيق دقي���ق يف ق�صاياهم انطالقا من مبداأ 

“الزبون دائما على ح�ق”. 
تنب�ّهوا باأنه يقوده���م لقبول بع�ض القرارات 

الت���ي تخدمه �صخ�صي���ا، ولكنها ل تخ���دم م�صلحة 
العم���ل اأو م�صاحله���م. اكت�صف���وا اأ�صلوب���ه باإ�رشاك 
الفري���ق يف املهام العتيادي���ة والعمل بفردية يف 
امله���ام احل�صا�ص���ة. كذلك تبني له���م عدم جدوى 
�رشع���ة اإجناز املهام املوكلة اإليه���م من ِقَبله، فهو 
َّ���ق التقارير يف  يدفعه���م ل�رشع���ة الإجناز، ث���م ُتعت�
مكتبه قبل اأن ُتعت�َ�ق. واأي�صا لحظوا رجوعه اإليهم 
يف �صغائ���ر الأم���ور للم�ص���ورة، واتخ���اذ الق���رارات 
الفردي���ة يف كبائ���ر اأم���ور العم���ل. واأخ���ريا �صئموا 
نداءه بتطبيق �صيا�صة التغيري دون ال�صعي لإثارة 
اجل���و املنا�صب من ناحيت���ه �صلوكيا ومن ناحيتهم 
تاأهيليا وتدريبيا اأو بتح�صني مقومات العمل ذاته.
عندئ���ٍذ ق���رروا مواجهت���ه لإب���داء مالحظاتهم 
لعل�ّهم يج���دوا جوابا ُيبدد ظنونهم. فما اأن انته�وا 
من �رشد التناق�صات التي عك�صتها ممار�صاته حتى 

اأجابه���م بطريق���ة “خمت�رش مفيد”، حي���ث مل يتعّد 
جوابه “اأنني اأرى �صيئاً ل ترونه اأنتم..فاأنا املدير”.  
عنده���ا فقط تيقن���وا من التوائ���ه على جميع 
القيم والأ�ص�ض التي اأطلقها بنف�صه. ف�ص�اع بينهم 
جو م���ن �لإحب���اط و�أ�سيبت معنوياته���م بانتكا�سه 
وانقلب���ت حما�صته���م اإل���ى �صل���ل فك���ري اأثر على 
اأدائهم واإنتاجيتهم، وبداأت ال�صورة الرائعة لذاك 
املدي���ر يف التداعي وتهاوى الرمز الذي جعلوا منه 
ق���دوًة واأمنوذجا. وبالرغم من اإميان العاملني بكل 
م���ا جاء يف البن���ود ال�صبع���ة، اإلّ انهم ق���رروا اإبالغه 
بطريق���ة م���ا باأن���ه ل اأ�صهل م���ن اإط���الق املواعظ 
واملثالي���ات وترجمتها يف �ص���كل اأ�صاليب وقواعد 
اإداري���ة، ث���م �صياغته���ا يف هيئ���ة بن���ود لت�صي���ري 
الآخري���ن، ثم اللت���واء عليها من جان���ب موؤ�ص�صها 

اتباعا لأهوائه. 
ل���ذا اأقدم���وا عل���ى تاأ�صي����ض قائم���ة جدي���دة 
تت�صم���ن بن���ودا �صبعة ت���وازي بن���وده ال�صبعة يف 
العدد وتناق�صها يف امل�صمون، ثم و�صعوها على 
لوح���ة اإعالنات املوؤ�ص�ص���ة لكي يراه���ا اجلميع مبا 

فيهم هو:
البن���د 1: ال�رشي���ة يف العم���ل ه���ي م���ن اأه���م 
اأ�صب���اب النجاح؛ منعا لت����رّشب املعلومات وتف�ّصي 
ال�صائعات، فقد ق���ال ر�صولنا الكرمي: “ا�صتعينوا 

على ق�صاء حوائجكم بالكتمان”.

البن���د 2: ح�ص���ن الظ���ن والثق���ة املطلقة ُتعد 
م���ن ال�صذاج���ة والغفلة ، فاحل���ذر واحليطة واجبان 
يف التعامل م���ع الآخرين، ويف بع�ض الأحيان يك�ون 

“�صوء الظن من ُح�صن الفطن”.
البن���د 3: تنفيذ القرارات بقناع���ة يحتاج اأولً 
ل�صتيعابها وتقّبلها على اأ�صا�ض خدمتها مل�صلحة 
العم���ل، قال تعالى: “ول َتقُف ما لي�ض لك به علم، 
اإن ال�صم���ع والب����رش والف���وؤاد كل اأولئ���ك كان عنه 

م�صئول”.
الفري���ق  روح  بلغ���ة  التح���دث  اإن   :4 البن���د 
با�صتم���رار ينزع الإح�صا����ض بامل�صوؤولية والعتماد 
على النف�ض ويدع����و لالتكالية على الآخرين، وقد 

قي��ل:  
اأن����ت  فت�����وّل  “ما حك جلدك مثل ظفرك 

جميع اأمرك”.
البن���د5 كل مهمة تختلف ع���ن مثيالتها، فكٌل 
ل�����ه ُمدخالته وخُمرجاته، وو�ص���ع ال�رشعة كمقيا�ض 
للنج���اح قد يكون على ح�ص���اب اجلودة يف النهاية، 

واحلكمة تقول “مع الَعَج��ل َيكث�ُ�ر الزَّلل”.
البن���د 6: اإن امل�ص�����ورة عملي�����ة متبادلة ذات 
اجتاه����ني “اأ�صف��ل – اأعل�����ى  bottom-up  “و 
”اأعلى - اأ�صفل top-down “ ولي�صت مق�صورة 
على فرد اأو من�صب اأو م�صتوى وظيفي، لذلك قال 

�صبحانه:  “و�صاورهم يف الأمر” وكذلك قيل:
واإن  يوم���ا  “�صاور �صواك اإذا نابتك نائب��ة  

كنت من اأهل امل�صورات”.
البند 7: اإن التغيري يف الإنتاج والإنتاجية ياأتي 
بعد التغيري يف ال�صلوك واملهارة والعقلية ولي�ض 
ياأتي من عدم، فقد قال عز وجل: “اإن اهلل ل ُيغ���رّي 

ما بقوم حتى ُيغّي�روا ما باأنف�صهم”.
ثم ذيلوا قائمة البنود ال�صبعة مبلوحظة ذكروا 
فيه���ا: اإن الإدارة اأ�صلوب ومه���ارة، وهي بالدرجة 
الأول���ى ممار�صات ل مواعظ، فك���ن متعظا قبل اأن 
تن�ّص���ب نف�ص���ك واعظ��ا، فقد ق���ال عز من قائل: 

“َك�رُب مقتاً عند اهلل اأن تقول��وا ما ل تفعلون”.
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“$” تن�رش كتاب “قبل اأن تتهاوى” لنبيل املحمود

“أشوف شي ما تشوفونه”... 
عقدة بعض المديرين

تن�ضر “�لبالد” على حلقات كتاب نبيل �آل حممود “قبل �أن تتهاوى” والذي يت�ضمن جمموعة درو�س 

عن �ملمار�سات �لإد�رية �ملتبعة بالقطاعني �لعام و�خلا�ص. �لكتاب يقدم حقائق وممار�سات تفاعلية يف علمي 

�لإيجابية  و�ملمار�سات  و�ل�سلوكيات  و�لإنتاجية  و�لإنتاج  �لأد�ء  حتديات  وُيعالج  و�ل�سيكولوجيا.  �لجتماع 

و�ل�سلبية و�لأ�ساليب �لإد�رية �ملتعددة و�آليات قيا�ص �لأد�ء و�لتناف�سية و�ملخاطر و�لقيم �ملوؤ�س�سية و�أخالقيات 

�ملهنة. ويرتك للقارئ موؤ�سر�ت �حللول �لتي تقوده للتو�سل �إليها من خالل �سيناريو �ملو�سوع ذ�ته؛ وذلك 

من �أجل تد�رك ما ميكن تد�ركه قبل �أن تتهاوى، وهو �سر عنو�ن �لكتاب.

را�شد الغائب

• لماذا يبدأ الموظف عمله في المؤسسة 
بمعنويات عالية ثم تنحدر معنوياته مع 
مرور األيام إلى أدنى مستوياتها، وربما 
يصل به الحال إلى حد التذمر من العمل؟

• لماذا تتسرب العمالة الوطنية من 
المؤسسات، خصوصا الصغيرة منها 

والمتوسطة، وتتنقل من مؤسسة إلى 
أخرى، أما بفقدانها جو المتعة في العمل 

أو بسبب زيادة بسيطة في الراتب؟
�ص���وؤالن موجهان ب�صورة خا�ص���ة لالإدارة العليا 
ب���كل موؤ�ص�صة، حيث التخطيط وو�صع احللول و�صنع 

القرار.
اإن رغبة العامل يف العمل تاأتي بوجود معنويات 
عالي���ة، واملعنويات العالية هي نتيجة لر�صا العامل 
بوظيفت���ه )Job Satisfaction( والبيئ���ة املحيطة 
ب���ه، وتاأت���ي ا�صتمرارية ه���ذه املعنوي���ات من خالل 
خل���ق جو م���ن املتعة داخ���ل املوؤ�ص�صة، وج���و املتعة 
ه���و حم�صلة لتنفيذ �صيا�صة التمييز واملكافاآت.  اإن 
عدم اتب���اع �صيا�صة التمييز واملكاف���اآت للموظفني 
والعم���ال من قب���ل اإدارة املوؤ�ص�صة ل����ه دور اأ�صا�صي 
وموؤث���ر يف م�صكل���ة الت�رشب والتنق���ل، حيث ينعك�ض 
فقدان هذه ال�صيا�صة على جو العمل خللوه من عامل 
التحفي���ز الذي ميي���ز عامال عن اآخ���ر ويكافئ موظفا 

لأدائه املتميز عن الآخرين وهكذا.

العالي���ة  املوظ���ف  لإنتاجي���ة  الداف���ع  اإن 
وال�صتمراري���ة فيها ل ياأت���ي من عدم، بل هو مرتبط 
ب�ص���كل مبا����رش مبعنويات���ه الت���ي ل ميك���ن اأن تبقى 
مرتفع���ة مبج���رد ا�صتالمه لراتبه ال�صه���ري )املتدين 
مبقارنة باملوؤ�ص�صات الكربى( منذ التحاقه بالعمل، 
وم���ن ثم توؤثر �صلبا على ارتباط���ه باملوؤ�ص�صة وولئه 

لها.
وتتمثل �صيا�ص���ة التمييز واملكافاآت يف اأ�صكال 
متعددة، يعترب اأدناها م�صافحة العامل و�صكره على 
اإجنازه العم���ل ومتيزه من قب���ل الإدارة. ويف حالتها 
الأخرى تتمثل يف تخ�صي����ض هدايا للموظفني توزع 
عل���ى ح�صب نوعية الإجن���از، اأو مبالغ مالية يكافاأ بها 
العام���ل املتميز واملنتج مما يعطي���ه دفعة لتقدمي 

الأف�صل.
من خ���الل زياراتن���ا امليدانية لبع����ض ال�رشكات 
ال�صناعي���ة يف اململكة املتحدة، وم���ن خالل التقائنا 
مبمثلي الإدارة لتلك ال�رشكات، لحظنا تنوع اأ�صاليب 
التقدي���ر والتميي���ز املتبع���ة لديهم والت���ي مت على 

اأ�صا�صه���ا احل���د م���ن تنق���ل العمال���ة و�صم���ان ولء 
وا�صتمرارية العامل معه���م مع �صمان احل�صول على 

اف�صل م�صتوى لإنتاجيته.

وفيما يلي ن�رشد بع�ض  الأ�صاليب املتبعة هناك:
• تنظي���م رحالت ترفيهي���ة للموظف / العامل 

املتميز ب�صحبة عائلته يف اإجازة نهاية الأ�صبوع.
• تنظيم حفالت ترفيهية للموظفني اأو لفريق 

العمل املتميز بعد اختيار املكان املنا�صب لذلك.
• منح العامل املمّيز كوبون م�صرتيات خمف�صة 
الأ�صع���ار من املوؤ�ص�صات التجارية بالتن�صيق مع تلك 

املوؤ�ص�صات.
• كتاب���ة عمود �صك���ر وتقدير ع���ن املوظف / 
فري���ق العمل املتمي���ز يف ن�رشة ال�رشك���ة الدورية )اإن 
وج���دت( اأو عمود تقدي���ر يتم ن�رشه عل���ى ال�صا�صات 
اللكرتونية لل�رشكة، مما يتي���ح لزمالئه قراءته، ومن 

ثم حتفيزهم لتحقيق الإجناز ذاته اأو اف�صل منه.
• ابتع���اث املتميز يف عمله لدورات تدريبية يف 

جمال تخ�ص�صه كمكافاأة على اإنتاجيته.
• ابتع���اث املتمي���ز يف اأدائه لاللتح���اق بربامج 
اأكادميي���ة يف نط���اق عمل���ه، ث���م يكاف���اأ اأي�ص���ا بعد 

اجتيازه الربنامج بالرتقية اأو ما يعادل ذلك.

• تنظي���م جتمع���ات ملوظف���ي ال�رشك���ة كاف���ة 
ب�صكل دوري يف اإح���دى الأماكن الرتفيهية وبح�صور 
الإداري���ني باختالف م�صتوياتهم، وذلك لإبقاء عالئق 
الزمال���ة فيما بينه���م وتاأكي���د قيمتهم ل���دى اإدارة 
ال�رشك���ة، مم���ا ي�صفي جوا م���ن امل���ودة بينهم وبني 

الإدارة.
وهن���اك اآلي���ات اأخرى متع���ددة وحل���ول اإدارية 
خمتلف���ة مل�صكل���ة تنق���ل العمال���ة يف املوؤ�ص�ص���ات 
الربيطانية ق���د مل�صناها باأنف�صن���ا، اإل انه اإميانا منا 
ب����رشورة ال�صتفادة مم���ا يتما�صى م���ع تعاليم ديننا 

وجمتمعنا وقيمنا.
 اخرتن���ا ما مت ذكره، ونح���ن على علم باأن بع�ض 
ه���ذه الأ�صاليب يتم تطبيقه���ا حمليا، ولكن من قبل 

املوؤ�ص�صات ال�صناعية الكربى يف الدولة فقط.
ون�صري هنا اإلى اأن التقدير والتمييز لبد اأن ياأتي 
م���ن جان���ب الإدارة العليا اأو الو�صط���ى يف املوؤ�ص�صة 
عل���ى اأقل تقدير، حيث يعك�����ض ذلك اهتمام الإدارة 
مبنت�صبي�ها عل���ى اخت��الف م�صتوياته���م، الأمر الذي 
يرتك اأثرا طي�با يف نفو�صه����م. ونختم بال�صت�صه��اد 
بنظرية الع�امل “ما�صل����و” امل�صّماة هرمي�ة احلاج��ات 
)Maslow’s hierarchy of needs( والت���ي َع�ّب�ر 
ع���ن اإحداها بحاج���ة املوظفني للتقدي���ر حيث قال: 
“م���ع اأن املوظف���ني حمف���زون ومقدرون ذاتي���ا، اإلّ 

اأنهم يحتاجون اإلى التقدير من ِقب�َل م�صوؤوليهم”.

رغ���ب���ة ال���ع���ام���ل يف ال���ع���م���ل ت����اأت����ي ب����وج����ود م���ع���ن���وي���ات ع��ال��ي��ة 

منذ الوهلة الأولى لت�صّلمه من�صب املدير وهو يتحدث عن القيم والأخالق
 ي��ح�����ض ال��ع��ام��ل��ني ع���ن ال�����ص��ل��وك��ي��ات ال����واج����ب ال��ت��ح��ل��ي بها 
الع�رشي   للمدير  رائ��ع��ا  واأمن��وذج��ا  يحتذى  وم��ث��ال  ق���دوة  فيه  راأوا 

الآخ��ر بع�صها  يف  وغام�صا  العمل  اأم���ور  بع�ض  يف  �صفافا  وج���دوه 

ال���داف���ع لإن��ت��اج��ي��ة امل���وظ���ف م��رت��ب��ط ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���رش مب��ع��ن��وي��ات��ه
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قتله �سباحا واأ�سبحت اإماما للم�سلني ظهرا واجلثة بامل�سجد

تاأجيل حماكمة العربي قاتل الآ�سيوي لإحالته للطب ال�رشعي

29 اأكتـوبـر للحكـم على 9 مدانيـن باإخفـاء مطلـوبـيـن

امل�ؤذن البنغايل يعرتف بتفا�صيل دقيقة عن جرمية قتل الإمام:

عامل اأبلغ قريب املجني عليه باختفائه فاكت�صفا اجلرمية

حاول�ا تهريبهم اإلى اإيران بقارب

يف اأول���ى جل�ص���ات حماكمة امل����ؤذن البنغايل 
قات���ل اإم���ام م�صجد بن �ص���دة ال�صي���خ عبداجلليل 
حم�د، اع���رتف القاتل بارت���كاب جرميته الب�صعة، 
يف حني اأنكر �صديق���ه املتهم الثاين بالق�صية ما 
ن�ص���ب اإليه من اتهامات، وقّررت املحكمة الكربى 
اجلنائية الأولى تاأجيل حماكمتهما حتى جل�صة 23 
�صبتم���رب اجلاري؛ وذلك لندب حم���ام لكل منهما، 
فيما طلبت وكيلة عائلة املجني عليه اأجال لتقدمي 

لئحة بالدعاء باحلق املدين �صد املتهمني.
وتتمث���ل تفا�صي���ل الق�صي���ة فيم���ا اع���رتف 
ب���ه القاتل اأنه ب���داأ بالتخطيط لعملي���ة القتل، اإذ 
ا�صت���درج الإمام بعد اأداء �ص���الة الفجر وطلب منه 
م�صاعدته بت�صليح اأح���د الأن�ار املتعطلة بالقرب 
م���ن خزان���ة الأحذي���ة، وبالفع���ل وبح�ص���ن نية من 
الإم���ام ت�ّجه للمكان بق�صد ت�صلي���ح الإنارة، ويف 
تل���ك الأثناء ا�صتغل و�صعه يف وقت �صابق لقطعة 
حديدية مبكان اخلزان���ة وباغت بها املجني عليه، 
حي���ث تعّمد �رضبه بها عدة مرات مركًزا على راأ�صه 
وكتفيه، حتى �صقط م�رضًجا بدمائه، واعتقد حينها 
اأنه م���ات، اإل اأن���ه عندما لحظ اأن���ه ل زال يتنف�س 
اأجه���ز عليه ب�ا�صطة �صكني وعم���د اإلى �صق بطن 

املجني عليه من اجلنبني حتى يتيقن من وفاته.
واأف���اد القاتل اأنه على معرف���ة �صابقة ب�ج�د 
�رضايني واأوردة مهمة بتل���ك املنطقة، واأنه اإذا مت 
قطعه���ا حتدث ال�ف���اة مبا�رضة على ح���د اعرتافه؛ 

وذلك لأنه كان يعمل يف ذبح الأ�صاحي يف بالده.
واأو�ص���ح اأن اأ�صباب وب�اعث ارتكابه جلرميته 
اأن���ه يعم���ل يف امل�صج���د ب�صفت���ه م�ؤذًن���ا وم�رضًفا 
ومنظًفا، كم���ا وي�صكن يف غرف���ة ملحقة بامل�صجد 
م���ع عائلته، ونظًرا اإل���ى اأن الراتب الذي يتقا�صاه 

ا غ���ر كاف بالن�صبة له  ب�اق���ع 200 دين���ار �صهريًّ
فقد ا�صتاأجر بناية كاملة مببلغ 700 دينار، واأعاد 
تاأجره���ا عل���ى عمال م���ن جن�صيته مببل���غ 1000 

دينار ليتح�صل على الفارق لنف�صه.
واأ�ص���اف اأن���ه كان دائم الن�صغ���ال يف اأعماله 
اخلا�صة خارج امل�صجد، ولذلك فقد كان يتعّر�س 
لنتق���ادات دائم���ة م���ن املغ���دور في���ه، اإذ كان 
مهمالً لنظافة امل�صج���د، وب�صبب تلك النتقادات 
وال�ص���كاوى امل�صتمرة �صده اأبلغته اإدارة الأوقاف 
باإنهاء عمله معه���ا واأعط�ه مهلة حتى نهاية �صهر 
�صبتم���رب اجلاري؛ وذل���ك حتى يتمكن م���ن اإيجاد 

فر�صة عمل اأخرى له.
عند ذلك، قّرر النتقام من املجني عليه وظل 
يفّكر بطريقة التخل����س منه عرب قتله انتقاًما من 
خ�صارت���ه ل�ظيفت���ه، وبالفعل جلب اإل���ى امل�صجد 
قطع���ة حديدية وخباأها يف خزان���ة الأحذية، ومتكن 

م���ن ا�صت���دراج الإمام بعد �صالة الفج���ر اإلى مكان 
تل���ك القطعة مدعًي���ا عطب اأحد الأ�ص����اء، وغافل 
املجني عليه و�رضبه بالقطعة املذك�رة عدة مرات 

ا م�رضًجا بدمائه. حتى �صقط اأر�صً
ومل يكت���ف اجلاين مبا ارتكبت ي���داه بل عمد 
اإلى انته���اك حرمة جثة املجني عليه، اإذ ت�ّجه اإلى 
اأح���د املحالت وا�ص���رتى �صاط����ًرا واأكيا�س قمامة 
�ص�داء الل�ن و”�صطلني” كبرين و�رضيًطا ل�صًقا، 
متك���ن ب�ا�صطتها من تقطيع اجلثة اإلى عدة قطع 
واإخفائه���ا بالأكيا�س و”ال�صط����ل” بعدما �صحبها 

اإلى دورة املياه املخ�ص�صة للن�صاء.
وعم���د املتهم اإلى قطع البطن اإلى قطعتني، 
بعدم���ا قط���ع راأ����س املجن���ي علي���ه، ف�ص���اًل ع���ن 
تقطيع الرجلني م���ن الفخذين وقطعه للذراعني، 
وا�صتخ���دم الأكيا�س ل��ص���ع كل قطعة يف اأحدها، 
وجم���ع قط���ع اجلثة يف ذل���ك ال�صطل���ني الكبرين 

واأغلقهما باإحكام ب�ا�صطة ال�رضيط الال�صق.
ولف���ت اإل���ى اأنه و�ص���ع ال�صطل���ني يف مكتب 
قري���ب م���ن امل�صجد وت���رك املكيف يعم���ل فيه، 
اإذ اإن���ه بذلك ال�قت قد حان وق���ت �صالة الظهر، 
حيث رج���ع للم�صج���د واأّذن باإقامة ال�ص���الة ظهًرا 
وع�رضًا ول�صالة املغ���رب والع�صاء باإمامته بدلً من 
املغ���دور في���ه، ويف الي����م التايل اأخ���ذ ال�صطلني 
م���ن املكت���ب وو�صعهم���ا يف �صيارة اأج���رة وت�ّجه 
بهم���ا اإلى منطق���ة ال�صكراب بالقرب م���ن “األبا”، 
وقب���ل و�ص�له للمكان اأبلغ املتهم الثاين ب�رضورة 
ح�ص�ره مل�صاعدته يف اإنزال بع�س الأغرا�س هناك 

فح�رض املتهم الثاين مل�صاعدته.
واأف���اد اأنه بحث عن م���كان منا�صب للدفن يف 
منطقة ج���� بداية، اإل اأنه ومب�صاع���دة من �صديقه 
رجع ملنطقة ال�صكراب لدفن اآثار جرميته بالرتاب 

معتقًدا عدم اكت�صاف اأمره بتلك الطريقة.

لك���ن ولب�صاعة جرميت���ه غ���ر الإن�صانية فقد 
اكت�ص���ف اأم���ره اأح���د العم���ال بتل���ك املنطق���ة اإذ 
�صاهدهم���ا وهم���ا يح���اولن التخل����س م���ن تل���ك 
الربامي���ل “ال�صط�ل”، فاقرتب منهم���ا و�صاألهما 
ع���ن حمت�اهم���ا، فادعى ل���ه القاتل اأنه���ا اأ�صالك 
كهربائي���ة م�رضوق���ة م���ن م�صجد ويري���د التخل�س 

منها.
ا  اإل اأن �صاهد العيان مل يقتنع باإجابته خ�ص��صً
واأن���ه كان ي�ص���م رائح���ة نّفاذه وغريب���ة يف املكان 
م�صدره���ا تلك الربامي���ل، فكّرر �ص�ؤال���ه للمتهم، 
وعندم���ا تغرت الإجاب���ة مدعًيا وج����د جثة طفل 
ويري���د دفنها اأم�صك به ال�صاهد وا�صتنجد باآخرين 
مت�اجدين يف املكان، فحاول املتهم الهروب من 
قب�صته���م، ومل يفلح فعر�س عليهم مكافاأة 100 
دين���ار لرتكه يذهب، لكنهم رف�ص�ا ذلك العر�س 
وات�صل�ا مبا�رضة بال�رضطة التي ح�رضت ف�ًرا واألقت 

القب�س عليهما.
وق���د اأحالتهما النيابة العام���ة للمحاكمة على 
اعتب���ار اأنهم���ا يف ي�م���ي 4 و5 اأغ�صط����س 2018، 
ا، قتل  اأول: املته���م الأول: حال ك�ن���ه م�ظًفا عامًّ
املجني عليه عمًدا مع �صبق الإ�رضار باأن بّيت النية 
وعق���د العزم عل���ى قتله وه� اإم���ام امل�صجد الذي 
يعم���ل به، وذلك ح���ال ك�ن املجن���ي عليه م�ظًفا 
ا ووقع عليه هذا الفع���ل اأثناء وب�صبب تاأديته  عامًّ
وظيفته، كما اأنه انتهك جثة املجني عليه باأن قام 

بتقطيعها.
ثانًي���ا: املتهم���ان الأول والث���اين: اأخفيا جثة 

املجني عليه.
ثالًث���ا: املتهم الث���اين: علم ب�ق����ع اجلرمية 

واأعان املتهم على الفرار من وجه الق�صاء.

قررت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى تاأجيل 
ق�صية قتل ارتكبها عربي “41 عاما – يحمل �صهادة 
هند�ص���ة طبية وعاطل عن العمل” بحق عامل اآ�صي�ي 
اجلن�صي���ة؛ فقط لأنه �صاهده وه���� بحالة �صكر، فقرر 
قتل���ه واإخفاء اآث���ار جرميته مب����اد كيميائية، وكتب 
عب���ارة )اهلل اأكرب، يا ح�صني، اأحبك، ل “لدولة املجني 
علي���ه”( عل���ى ج���دار م�صك���ن املجني علي���ه، لي�حي 
للمحقق���ني يف الق�صية باأن دواف���ع ارتكاب اجلرمية 
دينية وطائفية، واأن القاتل �صيعي املذهب، بخالف 
احلقيقة، اإل اأن اأفراد ال�رضطة متكن�ا من القب�س عليه 
واعرتف مبا ن�صب اإليه من اتهام بالقتل العمد، حتى 
جل�ص���ة 14 اأكت�بر ل�صتدعاء �صاه���د الإثبات، واأمرت 
اإحالة املتهم اإلى الطب ال�رضعي؛ لبيان الإ�صابة التي 
بي���ده و�صبب تلك الإ�صاب���ة، وكذلك با�صتمرار حب�س 

املتهم حلني اجلل�صة القادمة.
واكت�صف���ت ال�صلط���ات الأمني���ة اجلرمي���ة بع���د 
تلقيها بالغ���ا من ابن خالة املجني عليه، والذي اأفاد 
اأنه عرث عل���ى جثة ن�صيبه بداخل �صقت���ه، م��صحا اأنه 
كان ق���د تلقى ات�ص���ال من اأح���د اأ�صدقائه العاملني 

يف �صال����ن حالق���ة، مبينا ل���ه اأنه وملدة ي����م كامل 
مل ي���ر املجني علي���ه، م�ؤكدا اأنه كان قب���ل ي�م واحد 
يتح���دث معه هاتفيا وفجاأة �صمع �ص�ت �رضاخ �صادر 
من �صخ�س جمه����ل جتاه املجني عليه، والذي طلب 
منه اإثبات ه�يته، وانقطع الت�صال بينهما بعد تلك 

ال�رضخات.
واأ�ص���ار عامل �صال�ن احلالق���ة للمبلغ اأنه اعتقد 
اأن ال�رضطة قد ا�صت�قفت املجني عليه، خ�ص��صا اأنه 

كان دائما بحالة �صكر.
واأو�ص���ح املبلغ اأنه على اإثر ذلك الت�صال ت�جه 
مبا�رضة اإل���ى م�صكن املجني علي���ه وبرفقته �صديقه 
العام���ل ب�صال�ن احلالق���ة، اإل اأنهما تفاج���اآ باأن باب 
ال�صقة غر مغلق ومفت�ح قلي���ال، فدخال و�صاهدا اأن 
ال�صقة يف حالة غ���ر طبيعية، وان�صدما مب�صاهدتهما 
جثة املجني عليه ممدا على �رضيره، فما كان منهما اإل 

اأن اأبلغا ال�رضطة بال�اقعة.
اإليه���ا  ت��صل���ت  الت���ي  التفا�صي���ل  وت�ص���ر 
حتقيقات النيابة العام���ة وال�اردة مبلف الدع�ى يف 
اعرتافات املتهم الذي مل تتم فرتة اإقامته يف البالد 

اأك���رث م���ن 5 اأ�صهر، وال���ذي قرر اأنه يف ي����م ال�اقعة 
فجرا كان واقف���ا مع عدد من الأ�صخا�س، وقد التقى 

. باملجني عليه اأثناء ما كان الأخر بحالة �صكر بنينِّ
واأ�صاف اأنه حتدث م���ع املجني عليه وطلب منه 
ت�صليم���ه بطاق���ة ه�يته، ث���م اعتدى علي���ه بال�رضب، 
وعندها لذ املجني علي���ه بالفرار من املكان، فلحق 
به حلني و�ص�لهما اإلى مقر �صكن الآ�صي�ي ووا�صل 
العتداء عليه بال�رضب، بعد اأن قّيد يديه، وخنقه اإلى 

اأن تاأكد من مفارقته احلياة.
ولف���ت اإل���ى اأن���ه ح���اول ت�ص�يه م����رضح اجلرمية 
بالبع���رثة والتخريب يف �صقة املجني عليه، اإذ �صكب 
ال�صاب����ن واملبّي�س “الكل�روك�س” وبع�س الب�درة 
عل���ى جثة املجني عليه لت�ص�يهها وحم� ما قد يك�ن 

من اأدلة اتهام �صده يف حال مت القب�س عليه.
كم���ا اع���رتف اجل���اين، ال���ذي مت القب����س عليه 
خالل اأقل م���ن 24 �صاعة، اأنه تعم���د كتابة عبارة “يا 
ح�صني” على ج���دار ال�صقة، لت�صلي���ل املحققني يف 
ال�اقع���ة، ولالإيحاء باأن دواف���ع القتل كانت طائفية، 
واأن مرتكب اجلرمية من الطائفة ال�صيعية، كما �رضق 

حقيب���ة خا�صة باملجني عليه وارت���دى بع�س مالب�صه 
ولذ بالفرار من تلك ال�صقة.

واأو�ص���ح املتهم ال���ذي ح�رض الب���الد على كفالة 
اإح���دى العي���ادات الطبي���ة؛ ك����ن �صقيقت���ه تعم���ل 
طبيبة يف اأحد امل�صت�صفي���ات باململكة، وكان يرغب 
يف العم���ل بالبحري���ن لكن دون ج���دوى، اأنه ل يعرف 
املجني عليه اأ�صال، اإل اأنه ما اإن �صاهده بحالة ال�صكر 
امل�صار اإليها حتى بادره بال�ص�ؤال عن ا�صمه وديانته 
وعن الر�ص�ل الأعظم )�س(، مدعيا اأنه وحلبه ململكة 
البحرين ل يقبل باأن ي�صاهد �صخ�صا ما يتم�صى فيها 

وه� بحالة �صكر.
ولفت اإل���ى اأن �صبب مالحقته للمجني عليه كان 
يف البداي���ة لن�صحه فقط، اإل اأنه بع���د دخ�له للمبنى 
ال���ذي يقطن في���ه املجني عليه طلب م���ن الأخر اأن 
يفت���ح ل���ه باب ال�صق���ة به���دوء، وبالفعل فت���ح اإليه 
الب���اب، اإل انه وحتى ل يهرب منه املجني عليه تعمد 
قف���ل الب���اب، وعندها تفاج���اأ باملجني علي���ه ي�رضبه 

ح�صب ق�له فح�صل بينهما �صجار بالأيدي.
واأك���د اأن �صب���ب ا�صتعماله للم����اد الكيميائية 

عل���ى جثة املجني عليه ه� اأنه بع���د ارتكابه اجلرمية 
تذك���ر اأنه �صاه���د فيلم���ا تعمد في���ه القات���ل اإخفاء 
الأدل���ة ب�صكب تلك امل�اد عل���ى جثة القتيل، فحاول 
تقليده و�صكب الكيمياويات على جثة املجني عليه 
وعل���ى اأرج���اء ال�صقة، ف�صال عن اأن���ه �صكب كمية من 

امل�رضوبات امل�صكرة عليه اأي�صا.
وقرر اأنه تعمد اإ�صناد اجلرمية للطائفة ال�صيعية؛ 
ك�نه يكرهها ويحمل احلقد جتاه منت�صبيها، لذا فاإنه 
ا�صتعمل اأحمر �صفاه يف كتابة تلك العبارة املذك�رة 
اأعاله؛ حت���ى يعتقد اأفراد ال�رضط���ة اأن اجلاين �صيعي 
املذه���ب، وبع���د انتهائه م���ن كل ذلك غط���ى راأ�صه 
بقطع���ة قما�س وو�ص���ع مالب�صه الت���ي كان يرتديها 
وقت ارتكاب اجلرمية يف حقيبة خا�صة باملجني عليه 

ورماها يف حاوية قمامة.
ولأن املج���رم غالبا ما يح����م ح�ل مكان ارتكابه 
ال�اقعة، مل يطمئن م���ن اإمتامه لالإجهاز على املجني 
علي���ه اإل بع�دت���ه اإلى �صق���ة الأخر، وق���ام بت�صغيل 
املكي���ف واملروحة فيها، اإل اأن���ه مت القب�س عليه يف 

اأقل من 24 �صاعة.

حج���زت حمكم���ة ال�صتئن���اف العلي���ا اجلنائي���ة 
الأول���ى ق�صية اإخف���اء عدد من املطل�ب���ني وال�رضوع 
يف تهريبه���م اإلى اإيران ب�ا�صطة قارب ذي حمركني، 
وف�صل���ت خطته���م بعد تعط���ل القارب و�ص���ط البحر 
والقب����س عليه���م، وذل���ك للنط���ق باحلك���م عل���ى 
امل�صتاأنف���ني الت�صعة بالق�صية من اأ�صل 11 متهًما، 

حتى جل�صة 29 اأكت�بر املقبل.
وكان���ت ب���راأت حمكم���ة اأول درج���ة 4 متهم���ني 
مم���ا ن�ص���ب اإليهم بتهم���ة ال����رضوع يف اإخف���اء اأحدهم 
واملطل�ب للجهات الأمنية، وامل�صاعدة على ارتكاب 
هذه التهمة، فيما ق�صت مبعاقبة ثالثة منهم ملدة 5 
�صن�ات عما اأ�صن���د اإليهم بباقي التهامات امل�صندة 
اإليه���م، وبحب����س الرابع -املطل�ب- مل���دة �صنتني 

فقط.
وحكم���ت مبعاقب���ة 6 متهم���ني بال�صجن ملدة 3 
�صن����ات، وكذلك بحب�س متهم �صاب���ع ملدة �صنتني؛ 

نظًرا ل�صغر �صنه وذلك لإدانة عدد منهم.
ال�اقع���ة  تفا�صي���ل  اأن  املحكم���ة  واأو�صح���ت 
تتح�ص���ل يف اأن املتهمني من 4 حتى 11 هاربني من 
وج���ه الق�صاء ل�ج����د اأحكام جنائي���ة على املتهمني 
جميعه���م عدا ال� 11 ك�ن���ه مطل�ًبا على ذمة ق�صايا، 
وت�ا�صل كل منه���م مع املتهم الثالث والهارب اإلى 

جمه�رية اإي���ران؛ وذلك لتدبر و�صيل���ة هروب لهم 
للهروب اإلى اإيران.

فت�ا�ص���ل املته���م الثال���ث م���ع املته���م الأول 
وطل���ب منه �رضاء قارب كب���ر لتهريب املتهمني من 

4 حتى 11 واأمده بثمن ذلك القارب.
وبالفع���ل متكن املتهم الأول م���ن �رضاء القارب 
وت�ا�ص���ل مع املته���م الثاين، وطلب من���ه م�صاركته 

يف عملي���ة تهريب املتهمني م���ن 4 حتى 11 واأخربه 
ب�رضائه القارب لذلك.

وبداأ املته���م الأول يف الت�ا�ص���ل مع املتهمني 
من 4 حت���ى 11، وقام بتجميعهم مبن���زل املتهم 4، 
ومكث�ا فيه لعدة اأي���ام، ثم ا�صطحبهم لأحد املنازل 
مبنطقة النبيه �صالح حتى مت حتديد م�عد الهروب، 
فا�صطحبه���م اإل���ى من���زل خا����س ب�ال���د املتهم 2، 

وظّل�ا فيه ليلة ثم بع���د ذلك ا�صطحبهما املتهمني 
1 و2 رفق���ة بالقارب بعد اأن اختباأوا داخل �صناديق 
مثبت���ة بالقارب وت�جه�ا اإل���ى �صاطئ اجلفر واختباأ 

املتهم�ن من 4 حتى 11 يف ال�صناديق.
واأف���ادت باأن املتهم���ني 1 و 2 اأبح���را بالقارب 
اإلى اأن تعطل؛ نظ���ًرا لدخ�له يف منطقة مياه �صحلة، 
ويف تلك الأثن���اء وردت معل�مات للمالزم اأول �صاهد 

الإثب���ات بالق�صي���ة بعملي���ة الهروب، ال���ذي بدوره 
م���رر املعل�م���ات اإل���ى اإدارة خف���ر ال�ص�اح���ل، وبعد 
تعط���ل القارب مت ا�صتيقافه م���ن جانب دورية خفر 
ال�ص�اح���ل ودوري���ة الإنق���اذ، اإذ كان املتهمان 1 و2 
يف ح���ال ارتباك �صدي���دة، كما مل ي���ربرا وج�دهما يف 
تلك املنطقة. فتم �صب���ط املتهَمني، وعند تفتي�س 
الق���ارب، وال���ذي ميلك حمركني بق����ة 200 ح�صان 
لل�اح���د منهما، مت العث�ر على املتهمني من 4 حتى 
11 خمتبئني يف �صناديق مثبتة بالقارب، وكان على 
الق���ارب ع���دد 11 عب�ة حتت����ي عل���ى البنزين، ومت 

التحفظ على القارب.
وبتفريغ جه���از املالحة اخلا����س بالقارب تبني 
وج����د اإحداثي���ات حمف�ظ���ة باجله���از خ���ارج املياه 
الإقليمية للمملكة البحري���ن، وحتديًدا باجتاه جن�ب 

�صاحل اإيران قرب منطقة )لنجة(.
واعرتف املته���م الأول اأنه كان على ت�ا�صل مع 
املته���م الثالث والهارب يف اإي���ران، الذي قال له اإنه 
ا من العملية، لذا وافق عليها ووفر  �صي�صتفي���د ماديًّ
ل���ه املتهم الثال���ث مبلغ 5800 دين���ار، وكّلفه ب�رضاء 
قارب كب���ر ل�صتخدامه يف عملي���ة التهريب وه� ما 
ح�ص���ل فعالً، اإل اأنهم ويف و�ص���ط البحر تعّطل عليهم 

القارب، فتم القب�س عليهم.

اإعــــــــداد: عــبــا�ــس اإبـــراهـــيـــم



اللرية الرتكية تهبط 2 %
ا�سطنبول - رويرتز: تراجعت اللرية الرتكية 
اأك���ر م���ن 2 % اأم����س الثالثاء لت�سج���ل 6.4501 
مقاب���ل الدولر الأمريكي ومتح���و املكا�سب التي 
حققته���ا بعد زيادة �سعر الفائ���دة ال�سخمة التي 

اأقرها البنك املركزي الأ�سبوع املا�سي.
وكان البنك املركزي رفع تكاليف القرتا�س 
6.25 نقط���ة مئوي���ة الأ�سب���وع املا�س���ي لرتتفع 
الل���رية اإل���ى 6.0100 لل���دولر. وبحل���ول ال�ساعة 
11:17 بتوقي���ت غرينت����س يوم الثالث���اء كانت 
العملة عن���د 6.4425 اأم���ام نظريته���ا الأمريكية 

مقرتبة بذلك من م�ستواها قبل رفع الفائدة.

اأوروبا: الر�سوم الأمريكية على ال�سني موؤ�سفة
بروك�س���ل - رويرتز: قال���ت املفو�سة التجاري���ة لالحتاد الأوروب���ي اإن الر�سوم اجلديدة 
الت���ي فر�ستها الوليات املتحدة على �سلع �سيني���ة متثل ت�سعيدا موؤ�سفا لتوترات التجارة 

العاملية واأ�سلوب خاطئ لإرغام ال�سني على تبني اإ�سالحات.
واأعل���ن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يوم الثنني فر����س ر�سوم ن�سبتها 10 % على 
�سل���ع م���ن ال�سني بنحو 200 ملي���ار دولر، ما دفع بكني على اأن تعلن اأن���ه لي�س اأمامها خيار 

�سوى الرد.
وقال���ت املفو�سة الأوروبية �سي�سيليا مامل�سرتوم يف موؤمت���ر �سحايف ”احلروب التجارية 

لي�ست اأمرا جيدا، ولي�س من ال�سهل الفوز فيها، وهذا الت�سعيد موؤ�سف بالطبع“.
وتابع���ت “نتفق مع بع�س النتقادات التي اأبدتها الولي���ات املتحدة اإزاء ال�سني ب�ساأن 
بع����س ال�سيا�س���ات، ونحاول اأن نعاجلها من خ���الل منظمة التجارة العاملي���ة. لكن نختلف مع 

الأ�سلوب التي تنتهجه الوليات املتحدة حلمل ال�سني على التغيري من خالل الر�سوم”.
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اقتصاد
ج��ن��اح��ي: ي��ج��ب اأن ن��ق��ف ج��ن��ب��ا اإل�����ى ج��ن��ب م���ع احل��ك��وم��ة ل��ل��ن��ه��و���س ب��الق��ت�����س��اد

خرباء: “القيمة امل�سافة” �سرتفد البحرين بنحو 1.7 % من الناجت املحلي
رئي�سة “�سيدات الأعمال”: العوائد �ست�سهم يف زيادة اخلدمات

قال خرباء يف جم���ال ال�رضائب اإن البحرين 
�ستحق���ق عوائد تقدر بنح���و %1.7 من الناجت 
املحل���ي الإجم���ايل يف اقت�ساده���ا حامل���ا مت 
تطبي���ق �رضيبة القيمة امل�ساف���ة والتي تقدر 

بنحو %5 على مبيعات ال�رضكات.
وعقدت جمعية �سيدات الأعمال البحرينية 
م�س���اء اأم����س الأول ور�س���ة عمل ل����رضح �رضيبة 
القيمة امل�سافة، يف ظ���ل ال�ستعدادات التي 
تقوم بها اجلمعي���ة لتوعية �سي���دات الأعمال 

للتح�سري لتطبيق هذه ال�رضيبية.
co 3 خرباء �رضائب من �رضكة -  ��س���ار ك
sultancy beyond، يف عر����س اأوراق عمل 
خ���الل الور�سة، اإذ ا�ستعر�س���ت الأوراق �رضيبة 
القيم���ة امل�ساف���ة وتطبيقه���ا يف دول العامل 
ومفهومها، اإل���ى جانب التطرق اإل���ى الآليات 

ال����رضكات واملوؤ�س�س���ات  لتهيئ���ة  املنا�سب���ة 
والتح�رض ل�ستقبالها، ومنها الفهم املحا�سبي 
لهذه ال�رضيبة واإعداد اأنظمة ال�رضكات املالية.

ودار يف الور�س���ة جدل ب�س���اأن ما اإذا كانت 
ال�رضيبي���ة ينبغ���ي اأن تفر����س عل���ى الأرب���اح 
ال�سافي���ة اأو العوائ���د م���ن املبيع���ات، اإل اأن 
اخل���رباء اأ�س���اروا اإل���ى اأنه���ا �ستفر����س على 
املبيع���ات الإجمالية اأو العوائ���د الإجمالية من 
املبيعات ولكنها تتميز باأن جمع هذه ال�رضيبة 
�سيت���م يف جمي���ع مراح���ل الإنت���اج اأو ال���دورة 
القت�سادي���ة حت���ى ت�س���ل اإل���ى امل�ستهل���ك 

النهائي.
واأو�سح���وا اإلى اأن اجله���از ال�رضيبي الذي 
�سيتم اإن�س���اوؤه �سيتولى اإ�س���دار رقم �رضيبي 
لل����رضكات الت���ي �ستدخ���ل يف نظ���ام ال�رضيبة 
امل�ساف���ة، م�سريي���ن اإلى اأنه م���ن املتوقع اأن 
يت���م و�سع �سقف اأدنى يبل���غ 100 األف دولر 

حلجم مبيعات، من اأجل تاأهل ال�رضكة للح�سول 
على رقم �رضيبي.

وبنينّ اخل���رباء اإل���ى اأن البحرين لتزال يف 
ط���ور اإع���داد القوان���ني والت�رضيع���ات واإن�ساء 
الهيئ���ات التي �ستق���وم باإدارة مل���ف �رضيبة 
القيم���ة امل�ساف���ة، وعل���ى الرغ���م م���ن وجود 
ت�رضيح���ات �سابقة اأن ال�رضيبة �سيتم تطبيقها 
ه���ذا الع���ام، اإل اأن التوقع���ات ت�س���ري اإلى اأن 
اململك���ة ق���د تتاأخر ع���ن تنفي���ذ تطبيق هذه 
ال�رضيب���ة حتى الع���ام املقب���ل 2019.  وجرى 
يف الور�س���ة ا�ستعرا�س التطبيق���ات العاملية 
لل�رضيب���ة، اإذ اأ�س���ار اخل���رباء اإل���ى ع���دد م���ن 
اإيجابيات تطبيق �رضيبة القيمة امل�سافة منها 
توف���ري عوائد مالية للميزاني���ة العامة للدولة 
وتنوي���ع م�سادر الدخ���ل احلكومي، م���ا يتيح 

للدولة اإنفاقها على امل�رضوعات.
م���ن جهتها، عربت رئي�سة جمعية �سيدات 

الأعمال البحريني���ة اأحالم جناحي عن ا�ستعداد 
القط���اع اخلا�س لدعم جمي���ع املبادرات التي 
تتعلق بتطوي���ر القت�ساد الوطني، لفتة اإلى 
اأن مبادرة جمعي���ة �سيدات الأعمال لعقد هذه 
الور�سة جاءت من اأجل اإعداد �ساحبات الأعمال 
لتطبيق ه���ذه ال�رضيبة من خ���الل الوقوف عن 
قرب م���ع املعنيني واخلرباء يف ه���ذا املجال، 
عل���ى كيفي���ة التطبيق وما ال���ذي ينبغي على 
اأ�سح���اب الأعم���ال فعل���ه لتهيئ���ة �رضكاته���م 
لاللتزام بهذه ال�رضيبة. واأكدت جناحي اأن مثل 
هذه ال�رضائب من �ساأنها اإدارة عجلة القت�ساد 
الوطني، واأن اأ�سح���اب الأعمال �سي�ستفيدون 
من خ���الل حتر ك عجلة القت�ساد، اإذ �ست�ساهم 
الإي���رادات اجلدي���دة يف م�ساع���دة احلكومة يف 
اإن�س���اء م�رضوع���ات البني���ة التحتي���ة وخمتل���ف 
عل���ى  بالفائ���دة  تع���ود  الت���ي  امل�رضوع���ات 

القت�ساد الوطني وتدفع النمو القت�سادي.

وقالت اإن �رضيبة القيمة امل�سافة موجودة 
يف نح���و 150 دولة يف الع���امل، وقد بداأت دول 
جمل�س التعاون اخلليجي بتطبيقها، والبحرين 
يف طريقه���ا للتطبي���ق، املوؤ�س�سات ال�سغرية 
لي�ست متع���ودة عليها، ولكن ينبغي اأن نكون 
جنب���ا الى جنب م���ع احلكومة يف ه���ذا ال�سياق، 
خ�سو�س���ا اأن العوائ���د �ست�ستخدم يف حت�سني 

اخلدمات للمواطنني.
واأ�س���ارت جناح���ي اإلى اأن ن�سب���ة احل�سور 
يف ه���ذه الور�سة تعترب مرتفعة جداً، مع امتالء 
جمي���ع املقاعد، وهو دليل على حتفز �سيدات 
الأعم���ال ملواكب���ة كل ماه���و جديد، م���ن اأجل 

حتقيق النجاح ملوؤ�س�ساتهن.
وختم���ت جناحي بالق���ول “التحدي هو اأن 
يك���ون هنا ك توجي���ه جديد واأن يت���م تركيب 

اأنظمة ح�سابات تتواكب مع هذه التغريات”.

)ت�سوير: ر�سول احلجريي(

علي الفردان من املنامة

العو�سي يوؤكد اأهمية 
“ت�ساوري الغرفة”: جميع القرارات ل�سالح اأ�سحاب الأعمالال�ستثمارات بالأمن ال�سيرباين

عقد اجتماعه الأول ببيت التجار بح�سور وجهاء البحرين

ال�سناب����س - الغرفة: بحث املجل����س الت�ساوري 
لغرفة جتارة و�سناعة البحرين عددا من املو�سوعات 
والق�ساي���ا ذات العالقة بتطوي���ر القطاع اخلا�س يف 
البالد، كم���ا متت مناق�سة عدد م���ن الت�رضيعات التي 
ت�سب يف �سالح اأ�سحاب الأعمال وحماية م�ساحلهم. 
وكان املجل����س الت�ساوري للغرفة ق���د عقد اجتماعه 
الأول م�ساء الإثنني ببيت التجار برئا�سة رئي�س غرفة 
جت���ارة و�سناعة البحرين �سمري نا����س وبح�سور كبار 

وجهاء البحرين.
ويف م�سته���ل الجتم���اع رح���ب نا����س بح�س���ور 
وم�سارك���ة وجهاء البالد وكب���ار التجار لهذا الجتماع، 
وق���ال اإن اإن�س���اء ه���ذا املجل�س ياأتي به���دف تقدمي 
امل�سورة والن�سيح���ة لرئي�س واأع�س���اء جمل�س اإدارة 
الغرف���ة فيم���ا يتعل���ق بق�ساي���ا ال�س���ارع التج���اري 
والقت�س���اد الوطني، و�سيتحالف م���ع اأع�ساء الغرفة 
وال�سارع التجاري يف ال�سوؤون التجارية والقت�سادية 
ذات النف���ع اأو ال����رضر الع���ام؛ للتباح���ث يف ال�س���اأن 

التجاري اأو القت�سادي العام.
واأو�س���ح نا����س اأن القت�س���اد الوطن���ي عموما، 
والغرف���ة خ�سو�سا، بحاجة خل���ربة وجتربة كبار جتار 
الب���الد، واأ�سحاب امل�سالح الك���ربى الذين ي�سكلون 
وراأيه���م فيم���ا  اقت�س���اد اململك���ة،  تن���وع  ع�س���ب 
يتعل���ق باأه���م املنعطف���ات القت�سادي���ة والتجارية 
م�ساأل���ة حا�سمة يف ت�سكي���ل الق���رارات امل�سريية اأو 
الإ�سرتاتيجي���ة مل�سال���ح ال�س���ارع التج���اري، ودع���م 
بال���راأي  ورفده���ا  ال�سيا�سي���ة،  القي���ادة  توجه���ات 
وامل�س���ورة ح���ني احلاج���ة، والغرف���ة التجاري���ة ه���ي 
من�سته���م الطبيعية، مرحب���ا باإ�سهام���ات اجلميع يف 
�سبيل تقوية وتطوير دور الغرفة لتكون ممثال فاعال 

للقطاع اخلا�س.
ومت تق���دمي عر����س حول اأهداف وحم���اور واآلية 
عم���ل املجل����س الت�س���اوري، اإلى جان���ب عر�س حول 
الدرا�سة التي اأجرتها الغرف���ة ب�ساأن ر�سوم الأن�سطة 
التجاري���ة ملناق�س���ة املو�س���وع م���ن كاف���ة جوانب���ه 
وال�ستئنا����س ب���راأي وم�س���ورة وجهاء الب���الد يف هذا 
ال�س���اأن، كم���ا مت���ت مناق�سة ع���دد م���ن املقرتحات 
ال���واردة للغرف���ة من خمتل���ف اجله���ات الر�سمية يف 
اململكة؛ من اأجل التو�سل حللول وتو�سيات منا�سبة 

وخدمة م�سالح اأ�سحاب الأعمال يف البحرين.
وبدوره���م، ثم���ن اأع�س���اء املجل����س الت�س���اوري 
بالغرف���ة هذه املبادرة املتمي���زة، والتي تعد الأولى 
م���ن نوعه���ا يف تاريخ الغرف���ة عرب تاأ�سي����س جمل�س 
ت�ساوري ي�سم وجهاء البالد؛ ملناق�سة خمتلف الأمور 

والق�ساي���ا التي ته���م املجتمع التج���اري، مما يبني 
التوجه ال�سليم الذي ينتهجه جمل�س اإدارة الغرفة يف 
ة يف معاجلة كافة  دورته احلالية واإ�سرتاتيجيته النرينّ
الق�ساي���ا التي تهم التج���ار، موؤكدي���ن ا�ستعدادهم 
الت���ام للتع���اون مع الغرف���ة يف كل م���ا ي�سهم بخدمة 

اأ�سحاب الأعمال والتجار البحرينيني.
يذكر باأن���ه تنفيذا لأحد م�س���ارات خطة ال� 100 
ي���وم التي واف���ق عليها جمل����س اإدارته���ا، فقد قرر 
جمل�س الإدارة ت�سكي���ل جمل�س ت�ساوري، وقد حر�س 
املجل����س من خ���الل ت�سكيلة املجل����س الت�ساوري اأن 
ي�سم نخب���ة من رجال الأعمال م���ن اأ�سحاب ال�رضكات 
البحريني���ة الكربى، ممن تعدت خرباته���م ثالثة اإلى 
اأربع���ة عق���ود، وكانت له���م اإ�سهام���ات م�سهودة يف 

القت�ساد الوطني اأو ال�سارع التجاري.

املنام���ة - اإن ج���ي اإن: اأكد الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رضكة “اإن ج���ي اإن” الدولية 
زي���ادة  اأهمي���ة  العو�س���ي  يعق���وب 
ال�ستثمارات مبجال الأمن ال�سيرباين يف 
البحري���ن حلماية املوؤ�س�س���ات احلكومية 
واخلا�س���ة وم�ساريع البني���ة التحتية من 
اأية تهديدات تقنية، لفتا اإلى اأن وجود 
نح���و 400 موؤ�س�سة مالية يف اململكة من 
بنو ك و����رضكات تاأم���ني وحمافظ متويل 
يجلها هدف���ا كبريا لكثري م���ن قرا�سنة 

الإنرتنت يف جميع اأنحاء العامل.
واعت���رب العو�س���ي اأن احلف���اظ على 
م���كان البحري���ن يف املرك���ز الأول عربيا 
ح�س���ب  عاملي���ا  والثالث���ني  واحل���ادي 
تقرير الحتاد ال���دويل لالت�سالت العام 
املا�سي، يتطل���ب تنفيذ تو�سيات هذا 
الحت���اد يف تبن���ي اأف�س���ل املمار�س���ات 
الدولي���ة اأن الأمن ال�سي���رباين، وو�سفة 
الحت���اد؛ م���ن اأج���ل جت���اوز التحدي���ات 
والقت�سادي���ة  التقني���ة  املركب���ة: 
والجتماعي���ة والثقافي���ة الت���ي تواج���ه 

تطبيق هذا النوع اجلديد من الأمن.
الأم���ن  اأهمي���ة  اأن  اأي�س���ا  واأك���د 
ال�سي���رباين تتزايد يف البحرين مع التزام 
البحري���ن بت�رضي���ع النتق���ال اإل���ى نظام 
ال�سحاب���ة، مب���ا من �س���اأن ه���ذا اأن يوفر 
جمموع���ة جدي���دة م���ن الفر����س املهمة 
لل����رضكات الت���ي تقدم منتج���ات ت�سمن 

اأم���ن الربام���ج والبنية التحتي���ة القائمة 
على نظام ال�سحابة.

واأ�سار يف ه���ذا ال�سدد اإلى عزم “اإن 
ج���ي اإن” عل���ى تعزيز عمله���ا مع �رضكات 
عاملي���ة يف جم���ال تقدمي خدم���ات الأمن 
و  “كا�سرب�سك���ي”  مث���ل  ال�سي���رباين 
”فيك���رتا”، والتي تق���دم خدمات تعنى 
بتعزي���ز حماية ال�سب���كات واأنظمة تقنية 
املعلومات واأنظمة التقنيات الت�سغيلية 
ومكوناتها م���ن اأجه���زة وبرجميات، وما 
حتويه من بيانات، موؤكدا اأن احلاجة اإلى 
����رضكات الأم���ن ال�سي���رباين يف املنطقة 
اأكر اإحلاحا م���ن اأي وقت م�سى، م�سريا 
اإلى اأن  الهجمات الإلكرتونية كلفت 57 
% م���ن �رضكات ال����رضق الأو�سط اأكر من 
500 األف  دولر من اخل�سائر مقابل 33 

% عامليا. 

• الجتماع الأول للمجل�س الت�ساوري بالغرفة	

• يعقوب العو�سي	

• ور�سة العمل ب�ساأن �رضيبة القيمة امل�سافة	
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�لرئي�س �لتنفيذي لـ “�لربكة”: نعتزم �لتو�سع باأ�سو�ق �رشق �آ�سيا و�إفريقيا
توقع اأرباحا بن�سبة 10 % للبنوك البحرينية العام اجلاري

املنام���ة - مبا�رش: ق���ال الرئي����س التنفيذي 
ملجموعة الربكة امل�رشفي���ة اإن جمموعته ت�ستعد 
لفت���ح اأول بن���ك اإ�سالم���ي رقم���ي يف العا�سم���ة 
الأملاني���ة برل���ن عل���ى اأن يكون تابًع���ا مل�رشف 

الربكة تركيا.
واأ�ساف عدنان يو�سف يف مقابلة مع “مبا�رش” 
اأن املجموع���ة تعتزم الدخ���ول يف اأ�سواق جديدة 
خ���الل الف���رة املقبل���ة من خ���الل ����رشاء موؤ�س�سة 
قائم���ة يف اإندوني�سي���ا، والتو�س���ع يف دول ����رشق 
اآ�سيا، بجانب درا�س���ة التو�سع بقارة اإفريقيا من 
خ���الل التواجد بعدة دول اأبرزه���ا كينيا وتنزانيا 
واأوغن���دا، م�س���ًرا اإل���ى اأن���ه �سيت���م الإع���الن عن 

تفا�سيل تلك امل�ساريع يف الوقت املنا�سب.
وع���ن توقع���ات املجموعة للقط���اع امل�رشيف 
بالبحري���ن خ���الل الع���ام 2018، اأك���د يو�سف اأن 
البن���وك يف البحري���ن حقق���ت نتائج جي���دة خالل 
الن�سف الأول 2018، ومن املتوقع األ تقل ن�سبة 
من���و اأرب���اح هذه البن���وك عن 10 % خ���الل العام 

اجلاري.
واأ�س���اف اأن البيان���ات الت���ي اأعلنها جمل�س 
التنمي���ة القت�سادي���ة ب�س���اأن النم���و يف القطاع 
غر النفطي وزيادة املع���دل ال�سنوي للقرو�س 
امل�رشفية هي بيانات م�سجع���ة، اإذ ارتفع جمموع 
التموي���الت امل�رشفية بقيم���ة 500 مليون دينار 
خ���الل الن�سف الأول من الع���ام 2018 لتبلغ 9.2 
ملي���ار دينار بنهاي���ة يوني���و 2018، وهي دللة 
قوية على �سالم���ة اأداء البنوك البحرينية ودورها 
عل���ى حتريك عجل���ة النمو القت�س���ادي. هذا اإلى 

جانب ما تتمتع به من موؤ�رشات �سحية فيما يخ�س 
م���الءة راأ�س امل���ال وال�سيولة ون�سب���ة التمويالت 

املتعرثة ب�سهادة �سندوق النقد الدويل. 
وع���ن م�ستهدف���ات املجموع���ة يف اأ�سواقها 
العاملية خ���الل الف���رة املقبلة، اأو�س���ح عدنان 
اأن “املجموع���ة ت�سع ال�س���وق امل�رشي على راأ�س 
اأولوياتها، وهو من الأ�سواق املهمة بالن�سبة لها، 
اإذ احتف���ل البنك اأخ���را بافتتاح مق���ره الرئي�س 
ال���ذي يح���وي خمتل���ف الت�سهي���الت والتقنيات 

احلديثة”.

انتشار جغرافي
واأ�ساف يو�س���ف اأن البنك ي�سعى اإلى زيادة 
انت�ساره اجلغ���رايف للو�سول ب�سبك���ة فروعه اإلى 
50 فرًعا بحلول 2022، بجانب التعاقد على مقر 
جديد بالتجمع اخلام�س بجانب مقر اآخر م�ستقبلي 

للبنك بالعا�سمة الإدارية امل�رشية اجلديدة.
واأ�سار اإل���ى اأن املجموعة تخط���ط ل�ستحواذ 
بنك الربكة - م�رش على ح�سة �سوقية تقدر ب� 15 
% م���ن حجم تعامالت ال�سوق امل�رشية، خ�سو�سا 
اأنها �س���وق واعدة ومت���ر بجملة م���ن الإ�سالحات 
ا هائلة  القت�سادي���ة واملالي���ة التي توف���ر فر�سً

للبنوك.
اأما فيما يخ�س ال�سوق املغربية، اأكد عدنان 
اأن “وج���ود املجموعة فيها حدي���ث ن�سبًيا، وقمنا 
بتاأ�سي�س بنك التمويل والإمناء قبل اأقل من عام 
بال�رشاكة مع البنك املغربي للتجارة اخلارجية، كما 
اأن ال�س���وق املغربية حديث���ة بالتجربة امل�رشفية 

الإ�سالمية، لكن بكل تاأكي���د اأن دخول املجموعة 
ال�سوق املغربية يعترب اإجنازا مهما للغاية لكونها 
من الأ�س���واق الرئي�س���ة، كما اأنها بواب���ة لتو�سع 
املجموع���ة يف املغرب العرب���ي واإفريقيا ب�سورة 
اأكرب م�ستقباًل، ويحق���ق للمجموعة تنوعا اأكرب يف 

بناء حمافظ الأ�سول وم�سادر الإيرادات”.
وبالن�سبة للع���راق اأ�سار اإل���ى اأن “املجموعة 
لديه���ا فرع م�رشيف يف اأربيل من خالل بنك الربكة 
تركيا، لكننا نعمل مع البن���وك العراقية من اأجل 
تطوي���ر التع���اون يف املجالت امل�رشفي���ة كافة، 
وقمنا بزيارات عدة للعراق، كما ا�ست�سفنا وفًدا 

من البنوك العراقية اخلا�سة قبل �سهور عدة”.

وعم���ا اإذا كانت املجموعة تتج���ه اإلى اإ�سدار 
�سك���وك، اأ�سار عدنان اإل���ى اأن املجموعة اأكملت 
اإ�س���دار اأول �سك���وك اإ�سالمية له���ا بقيمة 400 
مليون دولر، ولقى الإ�سدار اإقباًل كبًرا للغاية 
يف الأ�سواق اخلليجي���ة والآ�سيوية والأوروبية، اإذ 
مت���ت تغطيته 5 م���رات بقيم���ة 1.6 مليار دولر 
مقاب���ل املبل���غ املطل���وب يف البداي���ة الذي كان 

بقيمة 300 مليون دولر.

تحوالت تقنية
وع���ن عملي���ات الندماج���ات وال�ستحواذات 
بالقط���اع امل����رشيف البحرين���ي، اأك���د عدن���ان اأن 

“مو�سوع الندماج يخ�سع دوًما حل�سابات م�سالح 
البن���وك املندجم���ة، اأي اأن كل حال���ة تدر�س على 
حدة. ولكن عموما ف���اإن التحولت التي ن�سهدها 
حالًي���ا واأبرزه���ا ا�ست���داد املناف�س���ة يف الأ�سواق 
امل�رشفية املحلية واخلليجية والتحولت التقنية 
خ�سو�س���ا التح���ول الرقم���ي وتقل����س احلاج���ة 
للخدم���ات امل�رشفية عرب القن���وات التقليدية”. 
العاملي���ة املتعلق���ة  “الت�رشيع���ات  اأن  واأ�س���اف 
بب���ازل 3 واملعيار املحا�سب���ي 9 جميعها تفر�س 
عل���ى البنوك تقوية قواعدها الراأ�س مالية و�سخ 

روؤو�س اأموال جديدة”.
وتوقع الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة الربكة 
اأن تتوا�س���ل معدلت النمو خ���الل العام 2018، 
خ�سو�س���ا بعدم���ا حقق���ت ه���ذه الوح���دات منًوا 
ملحوًظا يف خمتلف الأن�سطة املالية وال�ستثمارية 
وتنوي���ع م�سادر الدخل و�سه���د معظمها زيادات 
جيدة يف نتائجه الربحية، وهو ما اأ�سهم يف ارتفاع 
جمموع الدخل الت�سغيلي بن�سبة 1 % ليبلغ 512 
مليون دولر خالل الن�سف الأول من العام 2018 

مقارنة مع الفرة نف�سها من العام املا�سي.
كم���ا حقق �س���ايف الدخل زيادة جي���دة اأي�ًسا 
وبن�سب���ة 8 % ليبل���غ 122 ملي���ون دولر خ���الل 
الن�سف الأول من العام 2018 مقارنة مع الفرة 

نف�سها من العام املا�سي.
وبخ�سو�س القت�ساد البحريني توقع عدنان 
اأن ينمو القطاع غر النفط���ي يف البحرين بن�سبة 
4.3 % يف الع���ام 2018، م���ع منو الناجت املحلي 

الإجمايل بن�سبة تقدر ب� 3.4 %.

• عدنان يو�سف	

�لنفط يرتفع �إلى 79 دوالر� للربميل

بيل غيت�س يدعو مل�ساعدة �إفريقيا

“طري�ن �خلليج” تبحث �مل�ساريع �مل�سرتكة مع “تالي�س �إنفليت �ك�سبريين�س”

“�إنف�ستكورب” ي�ستثمر يف �ل�سني بال�رش�كة مع “�إيفربر�يت”

الناقلة الوطنية جتهز اأ�سطولها باأحدث �سا�سات “اأفانت”

لأول مرة منذ تاأ�سي�سه يف العام 1982

�رشك����ة  بحث����ت  اخللي����ج:  ط����ران   - املح����رق 
اإنفلي����ت  تالي�����س  �رشك����ة  م����ع  اخللي����ج  ط����ران 
اك�سبرين�س،امل�ساري����ع امل�سركة ب����ن ال�رشكتن، 
والتعري����ف باملنتج����ات اجلدي����دة ل�رشك����ة تالي�����س 

اإنفليت اك�سبرين�س.
ج����اء ذلك لدى ا�ستقبال ط����ران اخلليج، موؤخراً 
ممثل����ة برئي�سه����ا التنفي����ذي كري�سم����ر كوت�سكو، 
الرئي�����س التنفي����ذي اجلديد ل�رشك����ة تالي�س اإنفليت 
اك�سبرين�س، فيليب كاري����ت؛ حيث ا�ستقبله اأي�ساً 
عدد من اأع�ساء الإدارة التنفيذية بالناقلة الوطنية. 
ويف الع����ام 2016، اختارت طران اخلليج نظام 
“اأفان����ت” للرفي����ه اجلوي م����ن تالي�����س لأ�سطولها 
اجلدي����د من طائ����رات B787-900 وA320neo و
A321neo باإجم����ايل 39 طائ����رة جدي����دة. وكان����ت 
الناقل����ة الوطنية قد بداأت بت�سغي����ل هذا الأ�سطول 
اجلدي����د العام اجلاري تزامناً م����ع ا�ستالم ما جمموعه 
5 طائرات م����ن ط����راز B787-900 وطائرة واحدة 
م����ن ط����راز A320neo بحلول نهاي����ة العام 2018. 
و�سيت����م ا�ست����الم جمي����ع الطائ����رات اجلدي����دة وهي 
جمهزة باأحدث �سا�س����ات “اأفانت” العالية الو�سوح 

ونظام تالي�س الرفيهي الذي يعمل باللم�س احلائز 
اجلوائ����ز حل�سول الركاب عل����ى اأف�سل جتربة ممكنة 

يف ال�سفر.
و كان����ت طران اخلليج قد وقع����ت اأي�سا العام 
املا�س����ي اتفاقي����ة م����ع تالي�����س لتزوي����د اأ�سط����ول 
طران اخللي����ج اجلديد الذي يتاألف م����ن 12 طائرة 
م����ن ط����راز الإيربا�����س A320Neo و17 طائرة من 
ط����راز الإيربا�����س A321Neo بباق����ة م����ن الربامج 

الإلكروني����ة اخلا�سة باإدارة الط����ران التي تنتجها 
تالي�س مبا فيه����ا نظام “توب فالي����ت” نظام اإدارة 
الط����ران، حيث ل يزال النظام من اأجنح اأنظمة اإدارة 

الطران يف العامل.
 يذك����ر اأن نظام “توب فالي����ت” ميد الطيارين 
للغاي����ة،  به����ا  املوث����وق  املالحي����ة  باملعلوم����ات 
ويعر�سه����ا بطريقة مب�سط����ة تنا�سب ظروف احلركة 

اجلوية املزدحمة ب�سكٍل خا�س.

املنام���ة  - اإنف�ستك���ورب: اأعل���ن اإنف�ستكورب، 
اأم����س  ع���ن اأول ا�ستثماراته يف ال�س���ن منذ انطالق 
املوؤ�س�سة يف الع���ام 1982، وذلك يف قطاع ال�رشكات 
اخلا�س���ة. وقد دخل اإنف�ستك���ورب يف �رشاكة مع �رشكة 
ت�ساينا اإيفربراي���ت ليمتد )“اإيفربرايت”( املدعومة 
�سيادي���اً والتي تع���د اإحدى ال����رشكات الرائدة عاملياً 
واملعروف���ة يف جم���ال اإدارة الأ�س���ول ع���رب احلدود، 
واملدرجة يف بور�سة هونغ كونغ. ووافق اإنف�ستكورب 
عل���ى ا�ستثم���ار ما ي�س���ل اإلى 150 ملي���ون دولر يف 
“�سن���دوق ال�سن اإيفرابراي���ت املحدود لالقت�ساد 
اجلديد اإل.بي.” )“ال�سندوق”( الثاين، بالإ�سافة اإلى 
ح���ق ا�ستثمار م�سرك اإ�س���ايف بقيمة ت�سل اإلى 100 
مليون دولر. وكان ال�سندوق الأول قد تلقى التزاماً 
اإجمالي���اً بقيم���ة 313 ملي���ون دولر م���ن م�ستثمرين 
اآخري���ن، حي���ث مت توظي���ف ه���ذا املبل���غ يف حمفظة 
متنوع���ة م���ن ����رشكات التكنولوجيا ال�سيني���ة �رشيعة 
النمو، والتي متار�س اأن�سطتها يف جمموعة وا�سعة من 
التخ�س�س���ات التي تتنوع بن التج���ارة الإلكرونية 
وال���ذكاء  الذكي���ة  والتجزئ���ة  الإنرن���ت  وخدم���ات 
ال�سطناعي.  ويعترب اإنف�ستكورب باأن “اإيفربرايت” 
تتمت���ع باملقوم���ات والإمكانات الالزم���ة لرفع قيمة 
حمفظ���ة ال�سندوق من ال����رشكات ال�رشيعة النمو نظراً 
خلربتها العميقة ومعرفتها الوا�سعة يف هذا القطاع، 
م�ستفيدة من التح���ول القت�سادي امل�ستمر والثورة 

التكنولوجية الهائلة الت���ي ت�سهدها ال�سن.  وقال 
الإدارة التنفي���ذي لإنف�ستك���ورب،  رئي����س جمل����س 
حمم���د العار�س���ي “يوا�س���ل اإنف�ستك���ورب تنفي���ذ 
ا�سراتيجيت���ه للنم���و عاملياً بهدف متك���ن عمالئه 
و�رشكائ���ه والأط���راف املعنية ب���ه من الو�س���ول اإلى 
جمموع���ة وا�سعة م���ن الفر����س ال�ستثمارية املجزية 
يف خمتل���ف اأ�سواق العامل. نح���ن نعمل با�ستمرار على 
تطوير ا�سراتيجياتن���ا ال�ستثمارية بطريقة مبتكرة 
ودقيق���ة وتكييفه���ا به���دف مواكبة تط���ور ال�سوق 
العاملي���ة وتلبية احتياج���ات عمالئنا. وج���اء اختيارنا 
لدخ���ول ال�سوق ال�سينية انطالقاً مما تتمتع به البالد 
م���ن اأهمي���ة كب���رة كركي���زة حموري���ة يف القت�ساد 

العامل���ي ومك���ِوٍّن حي���وي لأي ا�سراتيجي���ة عاملي���ة 
لتوزيع الأ�سول”. من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي 
امل�س���ارك لإنف�ستكورب، حازم ب���ن قا�سم “ب�سفتنا 
م�ستثم���راً عاملي���اً يف قط���اع التكنولوجي���ا، ي�سعدنا 
الإعالن عن هذه ال�رشاكة املهمة مع ’اإيفربرايت‘ التي 
نثق بخربتها الوا�سعة يف ال�سوق ال�سيني ونرى فيها 
خر �رشيك لنا يف منطقة ال�سن الكربى. ونتطلع اإلى 
العمل ب�س���كل وثيق مع الرئي����س التنفيذي لل�رشكة، 
ت�سن �سوانغ، وفريق���ه الذي ي�سم نخبة من اخلربات 
والكفاءات املتمي���زة”. وتت�سمن حمفظة ال�سندوق 
ا�ستثمارات يف عدة �رشكات �سينية رائدة متخ�س�سة 
بالتكنولوجي���ا، مب���ا يف ذل���ك اإحدى اأك���رب املن�سات 
الجتماعية للتج���ارة الإلكرونية عرب الأجهزة الذكية 
يف العامل، واإح���دى اأكرب من�سات مقاطع الفيديو عرب 
الإنرنت، واإح���دى اأف�سل ال����رشكات املتخ�س�سة يف 
الرب���ط بن امل�ستهلكن وال����رشكات لتنفيذ طلبات 
اخلدم���ات ال�ستهالكي���ة، واإح���دى اأو�س���ع من�س���ات 
التعل���م العميق القائم���ة على ال���ذكاء ال�سطناعي، 
واإحدى اأ�سهر من�س���ات م�ساركة مقاطع الفيديو عرب 
الأجهزة الذكية، واإحدى اأب���رز �رشكات جتارة التجزئة 
الذكي���ة القائمة على التكنولوجي���ا، واإحدى ال�رشكات 
املتخ�س�سة يف ت�سنيع �سماع���ات الراأ�س الال�سلكية 
واأجه���زة امل�ساعد املنزيل الذكي���ة الأكرث ريادة على 

م�ستوى العامل.

لندن - روي���رز: ارتفع���ت اأ�سعار 
النف���ط اأم����س الثالث���اء بع���د اأن اأبدت 
ال�سعودي���ة ارتياحه���ا ل�سع���ود نط���اق 
ال�سع���ر قبي���ل اجتماع لل���دول املنتجة 

الرئي�سة يف اجلزائر. 
بتوقي���ت   09:23 ال�ساع���ة  ويف 
جرينت����س كان���ت العق���ود الآجلة خلام 
برن���ت مرتفعة 1.03 دولر اإلى 79.09 
دولر للربميل بع���د اأن �سجلت 79.32 

دولر.
 وزاد اخلام الأمركي غرب تك�سا�س 
الو�سي���ط 90 �سنتا اإل���ى 69.80 دولر 

للربمي���ل بعد اأن �سع���د اأكرث من دولر 
اإلى 69.95 دولر للربميل.

م���ن  جاك���وب  اأوليفيي���ه  وق���ال 
”اأ�سع���ار  ال�ست�ساري���ة  بروماترك����س 
النفط ارتفعت بعد اأن قالت ال�سعودية 
اإنه���ا مرتاح���ة يف ظل �سع���ر يتجاوز 80 
دولرا للربمي���ل من خ���ام برنت“، لكن 
يف  بت�سعي���د  اأي�س���ا  تاأث���رت  ال�س���وق 
احلرب التجارية بن ال�سن والوليات 
املتح���دة األق���ى بظالله عل���ى توقعات 
الطل���ب عل���ى اخلام م���ن اأك���رب بلدين 

م�ستهلكن له يف العامل.

نيويورك - ا ف ب: دعا موؤ�س�س 
مايكرو�سوف���ت بي���ل غيت����س العامل 
اإل���ى م�ساع���دة اإفريقيا الت���ي ت�سهد 
من���وا �سكاني���ا قوي���ا، يف ال�ستثمار 
بطاقاته���ا الب�رشية، وذل���ك يف تقرير 
�سنوي ن�رشته موؤ�س�سته ب�ساأن التقدم 

املحقق على �سعيد التنمية. 
يعن���ي  “ه���ذا  غيت����س  وق���ال 
والتعلي���م  ال�سح���ة  يف  ال�ستثم���ار 
يف ه���ذا اجلي���ل ال�س���اب ال�ساعد يف 

اإفريقيا”.
وي�ستن���د التقري���ر ال�س���ادر عن 
موؤ�س�س���ة بيل وميلين���دا غيت�س اإلى 
18 موؤ����رشا تقي����س التق���دم املحرز 
على طري���ق اإجن���از اأه���داف التنمية 
الأم���م  حددته���ا  الت���ي  امل�ستدام���ة 
وت�سج���ل   .2030 ل�سن���ة  املتح���دة 
مع���دلت الفق���ر يف الق���ارة ال�سمراء 
انح�س���ارا، غ���ر اأن النم���و ال�س���كاين 
الكب���ر ق���د يوقف ه���ذا املنح���ى اأو 
يقلب���ه يف حال ع���دم ب���ذل اأي جهود 
للت�س���دي له���ذا الو�س���ع، وف���ق ما 

اأعلنت املوؤ�س�سة يف بيان.
واأ�سارت املوؤ�س�سة اإلى اأن مليار 
�سخ����س حول العامل خرجوا من دائرة 
الفقر يف العقدين املا�سين، لكنها 
حذرت م���ن اأن النمو ال�سكاين ال�رشيع 
يف البلدان الأك���رث فقرا خ�سو�سا يف 
اإفريقي���ا يثر �سكوكا حي���ال اإمكان 

حتقيق موا�سع تقدم يف امل�ستقبل.

• طران اخلليج لدى ا�ستقبالها الرئي�س التنفيذي ل�رشكة تالي�س اإنفليت اك�سبرين�س	

• حممد العار�سي	

• بيل غيت�س	



4/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة السجل التجاري

)CR2018-125979( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود محسن املغربي ابراهيم شيحه

االسم التجاري احلالي: سوكري كافيه
االسم التجاري اجلديد: مطعم هلثي فايبس

قيد رقم: 119643-1

17/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري

) CR2018 -129570( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

1-101841242334439704

تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: احمد درويش احمد شهدا
االسم التجاري احلالي: بحرين دن اوبرنس للخدمات

االسم التجاري اجلديد: مؤسسة بدي للمعارض واملؤمترات
النشاط:

 1.أنشطة مهنية وعلمية وتقنية اخرى.  2. تصميم برامج التدريب.   3. انشطة املكاتب الرئيسية أو 
اإلدارية.  4. أنشطة العالقات العامة.   5.  تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية.   6. مؤسسات ووكاالت 

الدعاية وإالعالن.   7. البيع عن طريق االنترنت.  8. تشغيل املواقع/ البوابات على شبكة االنترنت.

القيد: 9586 - التاريخ: 17/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018-132473( اعالن رقم
بشأن تغيير االسم التجاري لفرع من شركة

تعلن إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
9586، طالبني  رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ،م،م  التجارية  اصحاب شركة صبايا 
تغيير االسم التجاري للفرع اخلامس من الشركة واملسمى خياطة زهرة الصبايا 

واملسجل حتت سجل جتاري 9586-5
من: خياطة زهرة الصبايا

ZAHRAT AL SABAYA TAILORING
إلى: عبايات ست احللوين ذ.م.م  

 Abayat Sit Alhelween .W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

18/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل

)CR2018-133225( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صديقة محمد صديق علي محمد ميرزا

االسم التجاري احلالي: صالون ركن املوضة للحالقة الرجالية
االسم التجاري اجلديد: بوتاي جنتس تاي مساج أند صالون

قيد رقم: 87481-02

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

اوزنور للبيع نظير رسم أو على أساس عقد شركة تضامن لصاحبتها نعيمة فؤاد وشريكتها 
سجل جتاري رقم 108655-1 

بناء على قرار الشركاء في شركة اوزنور للبيع نظير رسم أو على أساس عقد شركة تضامن 

بتصفية   108655-1 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها  فؤاد  نعيمة  لصاحبتها 
الشركة اختياريا وتعيني السادة / نعيمة فؤاد محسن عبدالغني مصفيا للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 
 )+973(39206418

naeema791@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

روهاالت ألنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى شركة تضامن لصاحبتها عهود مهدي وشريكتها 
سجل جتاري رقم 108676 

املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  ألنشطة  روهاالت  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
واحلاسوب األخرى شركة تضامن لصاحبتها عهود مهدي وشريكتها  املسجلة مبوجب 
القيد رقم 108676 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / عهود مهدي احمد جاسم 

اخليال مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 

عهود مهدي احمد جاسم اخليال
 )+973(39206418

firstclass75015@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أكس فور ألنشطة أخرى للترفيه واالستجمام تضامن ألصحابها فاطمة علي وشريكتها 
سجل جتاري رقم 106857 

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة أكس فور ألنشطة أخرى للترفيه واالستجمام تضامن 

ألصحابها فاطمة علي وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم 106857 بتصفية الشركة 
اختياريا وتعيني السيدة / فاطمة علي أحمد عبداهلل جمعة املسجن مصفيا للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 

فاطمة علي أحمد عبداهلل جمعة املسجن
 )+973(39206418

القيد: 1-119972 -  التاريخ :2018/9/13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )---( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

الشركاء في شركة شركة ايطاليان جوب ستور ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 

من  مملوكة  لتصبح  فردية  مؤسسة  إلى  الشركة  حتويل  طالبني   119972 رقم 

السيد محمد علي احمد مهدي التيتون وتعينه للقيام بإجراءات التحويل.
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بعد اإريرتيا واإثيوبيا... امللك �شلمان يرعى قمة تاريخية اأخرى

جمع���ت قمة تاريخي���ة، اأم�س االأول، بني الرئي����س االإريرتي، اأ�شيا����س اأفورقي، والرئي�ِس 
اجليبوتي، اإ�شماعيل عمر جيله، يف مدينة جدة ال�شعودية ا�شتجابة لدعوة خادم احلرمني امللك 

�شلمان. وكان امللك �شلمان ا�شتقبل رئي�س جيبوتي اإ�شماعيل عمر جيله.
واجتم���ع ويل العه���د ال�شعودي االأم���ر حممد بن �شلمان م���ع الرئي�س االإري���رتي اأ�شيا�س 

اأفورقي وكذلك مع الرئي�س اجليبوتي اإ�شماعيل عمر جيله قبيل عقد القمة اليوم.
يذك���ر اأن العالقة بني اإريرتيا وجيبوتي كانت قد �شهدت نزاعا حدوديا منذ العام 2008 
وتوترا دبلوما�شيا و�شيا�شيا. ي�شار اإلى اأن رئي�س وزراء اإثيوبيا ورئي�س اإريرتيا، التقيا االأحد 
ا برعاية امللك �شلمان بن عبدالعزيز، وبح�شور ويل العهد  عا اتفاق �شالم تاريخًيّ يف جدة، ووَقّ

ال�شعودي االأمر حممد بن �شلمان.
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 واشنطن – وكاالت:

انتقد �شلطان بن �شحيم اآل ثاين اأكرب 
عملي����ة تهج����ر ق�رسي يف الع����امل �شهدتها 
قطر، بع����د قيام النظام بطرد نحو 5 اآالف 

مواطن من قبيلة اآل غفران.
 وق����ال ب����ن �شحي����م عل����ى ح�شاب����ه يف 
موقع التوا�شل االجتماعي “تويرت”: اأكرب 
عملي����ة تهج����ر ق�رسي يف الع����امل �شهدتها 
قط����ر بطرد نظ����ام احلمدين نح����و 5 اآالف 
مواطن م����ن قبيلة اآل غف����ران عندما كان 
تع����داد املواطن����ني 200 األف اآن����ذاك اأي 
“النظام  %2.5 م����ن ال�شكان”. واأ�ش����اف 
القط����ري �شج����ل نف�ش����ه يف قائم����ة الع����ار 
العاملية النته����اك حقوق االإن�شان”. وقال 
“اأي اإجح����اف وظلم ذلك الذي فعله نظام 
احلمدي����ن يف حق قبيلة عزي����زة كقبيلة اآل 
غفران وطرد اأفرادها، و�شحب مواطنتهم 

دون اأدنى حق”. 

متكن���ت ق���وات اجلي����س الوطني 
اليمن���ي م���ن التق���دم يف جب���ال مران 
والو�شول اإلى م�شارف �رسيح “ح�شني 
احلوث���ي” باجلميم���ة، بع���د مواجهات 
عنيف���ة م���ع ميلي�شي���ا احلوث���ي فيما 
االأخ���رة توا�ش���ل ا�شتح���داث مقاب���ر 
جديدة يف املنطقة ال�شتيعاب قتالها.

وق���ال قائد اللواء الثال���ث ُعروبة باجلي�س 
عبدالك���رمي  العمي���د  اليمن���ي  الوطن���ي 
ال�شدع���ي اإن قوات اجلي����س اأحرزت تقدماً 
�شوب مناط���ق جرف �شلمان ب�شمال مران، 
والذي يتخ���ذه زعيم املتمردين عبدامللك 

احلوثي ماأوى ومقرا الإقامته.
واأ�شاف اأن قوات اجلي�س اقرتبت من 
�رسيح ح�شني احلوث���ي موؤ�ش�س امليلي�شيا 
يف اجلميم���ة، بالتزام���ن مع االق���رتاب من 
ج���رف �شلم���ان وما ميثل���ه ه���ذا الوكر من 
قد�شي���ة بالن�شب���ة للميلي�شي���ا، ف�شالً عن 
زعيمها الذي خ�رس خ���الل 10 اأيام اأكرث من 
)1300( قتي���ل يف �شل�شل���ة جب���ال م���ران 

مبديرية حيدان فقط.

قت���ل فل�شطيني���ان اثن���ان بر�شا�س 
اجلي����س االإ�رسائيل���ي يف مواجهات اندلعت 
م�شاء اأم�س الثالث���اء خالل تظاهرة نظمتها 
هيئة “م�شرات العودة” للمطالبة بحماية 
حقوق الالجئني الفل�شطينيني قرب معرب 

بيت  حانون )اإيريز( يف �شمال قطاع غزة.
وق���ال اأ�رسف الق���درة الناط���ق با�شم 
وزارة ال�شح���ة بغزة لوكال���ة فران�س بر�س 
“ا�شت�شهد مواطنان عرف منهما حتى االآن 
حمم���د اأحمد اأبو ناجي )34 عاما( بر�شا�س 
قوات االحتالل االإ�رسائيلي قرب معرب بيت 
حان���ون”. وبني اأنهما نق���ال اإلى م�شت�شفى 
“االإندوني�شي” يف جباليا يف �شمال القطاع.

كم���ا اأ�شيب “60 مواطن���ا على االأقل 
بالر�شا�س احلي والغاز )امل�شيل للدموع( 
خالل التظاهرة ال�شلمية”، بح�شب القدرة.

يف  الفل�شطيني���ني  مئ���ات  و�ش���ارك 
التظاهرة، حيث اأ�شعلوا اإطارات ال�شيارات 
ور�شق���وا احلج���ارة جت���اه موق���ع ع�شكري 

اإ�رسائيلي قرب املعرب.

اته���م الرئي�س االأمرك���ي دونالد 
ترامب، اأم�س الثالثاء، ال�شني مبحاولة 
التاأث���ر عل���ى االنتخاب���ات االأمركية، 
وذلك من خ���الل “احل���رب التجارية”.

ون����رس ترامب تغريدة ق���ال فيها: “حتاول 
عل���ى  التاأث���ر  وا�ش���ح  ب�ش���كل  ال�ش���ني 
االنتخاب���ات وتغيرها مبهاجم���ة مزارعينا 
ومرب���ي املا�شية وعم���ال امل�شانع، ب�شبب 
والئه���م يل”. ج���اء ذل���ك بع���د اأن قال���ت 
ال�ش���ني، الثالث���اء، اإنها �شتتخ���ذ “تدابر 
م�ش���ادة” عقب اإعالن الرئي����س االأمركي 
فر����س ر�ش���وم جدي���دة عل���ى م���ا قيمت���ه 
200 ملي���ار دوالر م���ن ال�شل���ع ال�شيني���ة 
امل�شتوردة يبداأ تطبيقها االأ�شبوع املقبل.

ومن جانبها، قالت املفو�شة التجارية 
لالحت���اد االأوروب���ي، اإن الر�ش���وم اجلديدة 
التي فر�شتها الواليات املتحدة على �شلع 
�شينية متثل “ت�شعيدا موؤ�شفا” لتوترات 
التجارة العاملية، و”اأ�شلوبا خاطئا” الإرغام 

ال�شني على تبني اإ�شالحات.

�شلطان بن �شحيم: تهجر نظام 
قطر 5 اآالف من الغفران عار

مقتل 1300 من امليلي�شيات 
احلوثية يف 10 اأيام

مقتل فل�شطينيني بنران 
اجلي�س االإ�رسائيلي بغزة

ترامب يتهم ال�شني مبحاولة 
التاأثر على االنتخابات االأمركية

جمل�س الوزراء ال�سعودي يدعو للتكاتف ملواجهة اإرهاب اإيران
ندد بتدخالت طهران يف ال�شوؤون العربية ودعمها للميلي�شيات

اأكد جمل����س الوزراء ال�شع���ودي، يف اجتماعه 
االأ�شبوع���ي، اأم����س الثالث���اء، اأن االإره���اب الذي 
متار�ش���ه اإيران، من خالل تدخالته���ا ال�شافرة يف 
ال�ش���وؤون العربية ودعمها للميلي�شيات، يعد من 

اأب�شع مظاهر االإرهاب.
ودع���ا املجل����س، ال���ذي عقد برئا�ش���ة خادم 
احلرمني ال�رسيفني، املجتمع الدويل اإلى التكاتف 
والتع���اون ملواجهة اإرهاب اإيران وردع اأدواته يف 
املنطقة، جمدداً التاأكيد على اأن ال�شعودية التي 
بذلت جه���وداً يف مكافحة االإره���اب مل ترتدد يف 
تقدمي اأنواع الدعم كاف���ة بالتعاون مع املجتمع 

الدويل للق�شاء على االإرهاب.
واأو�ش���ح وزي���ر االإع���الم الدكتور ع���واد بن 
�شالح العواد، يف بيانه لوكالة االأنباء ال�شعودية، 
عقب اجلل�شة، اأن جمل�س الوزراء ناق�س بعد ذلك 
عدداً من التقارير عن تطور االأو�شاع يف املنطقة 
والع���امل، ورحب بتوقي���ع اتفاقية ج���دة لل�شالم 
ب���ني اإريرتي���ا واإثيوبي���ا برعاية خ���ادم احلرمني 
ال�رسيفني امللك �شلمان ب���ن عبدالعزيز وح�شور 
االأم���ر حمم���د ب���ن �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز ويل 
العه���د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 
ومع���ايل االأمني الع���ام لالأمم املتح���دة، اأنطونيو 
غوتري����س، وال�شيخ عبداهلل ب���ن زايد اآل نهيان 
وزي���ر اخلارجية والتعاون الدويل بدولة االإمارات 

العربية املتحدة.

• امللك �شلمان بن عبد العزيز خالل تروؤ�شه جمل�س الوزراء ال�شعودي	

اتفاق اإدلب الرتكي الرو�سي.. ترحيب اإيراين وت�سارب �سوري
بعيدا عن دم�ش����ق، تو�شل الرئي�شان الرو�شي 
فالدمي����ر بوت����ن والرتكي رج����ب طي����ب اأردوغان 
اإلى اتفاق ب�ش����اأن “مع�شلة اإدل����ب”، تلك املدينة 
ال�شورية التي تقف حج����ر عرثة اأمام الرئي�س ب�شار 

االأ�شد، الإعالن ا�شتعادته البالد بالكامل.
لك����ن يب����دو اأن الو�ش����ع يف املدين����ة الواقع����ة 
�شمال غربي �شوريا �شيظل معلقا لفرتة اأطول مما 
كان االأ�شد وحلف����اوؤه يعتقدون، بعد االتفاق الذي 

اأبرمه بوتن واأردوغان يف مدينة �شوت�شي الرو�شية، 
والقى ترحابا - ب�شكل يثر احلرة - من االأطراف 

التي تتقاتل على االأر�س.
وبالنظ����ر اإل����ى ردود الفعل بع����د �شاعات من 
االتفاق، الذي يق�شي باإن�شاء منطقة عازلة، يتبني 
اأن كال م����ن حكومة االأ�ش����د واملعار�شة قراآه ب�شكل 
خمتل����ف، بدليل اأن الطرف����ني، ومعهما اإيران اأكرب 

داعم اإقليمي لدم�شق، اأبدوا ر�شاهم عنه.
وبح�ش����ب االتفاق، ف�شوف يت����م اإن�شاء منطقة 

منزوع����ة ال�ش����الح على اخل����ط الفا�ش����ل بني قوات 
احلكوم����ة ال�شورية والق����وات املعار�شة يف اإدلب، 

على اأن يكون حتت �شيطرة رو�شية تركية.
ويوؤجل االتفاق - ولو ب�شكل موؤقت - هجوما 
بريا اعترب و�شيكا على اإدلب، حذر املجتمع الدويل 
م����رارا م����ن اأن ي�ش����ع املدينة ب����ني اأني����اب كارثة 

اإن�شانية حقيقية.
وق����راأت احلكوم����ة ال�شورية االتف����اق على اأنه 
“انت�ش����ار”، واأن “موؤ�ش�شات الدول����ة �شتعود اإلى 

اإدل����ب” مبوجبه، بعد اأن ي�شل����م م�شلحو املعار�شة 
اأ�شلحتهم الثقيلة ويبتعدوا عن املناطق املدنية.

اأن  اعت����ربت املعار�ش����ة  الوق����ت ذات����ه،  ويف 
االتف����اق “ق�شى عل����ى اآم����ال االأ�ش����د يف ا�شتعادة 

�شيطرته الكاملة على �شوريا”.
وبني ثنايا هذا الرتح����اب املتبادل باالتفاق، 
ي����ربز فه����م متناق�س ب����ني احلكوم����ة واملعار�شة 
تدعمه اإ�شادة اإيراني����ة، و�شفت ال�شفقة الرو�شية 

الرتكية ب� “الدبلوما�شية امل�شوؤولة”.

اأم����س  الرو�شي���ة،  الدف���اع  وزارة  قال���ت 
الثالثاء، يف تقري���ر بثته وكالة االإعالم الرو�شية 
اإن اجلي�س ال�شوري اأ�شقط بطريق اخلطاأ طائرة 
ع�شكري���ة رو�شي���ة ف���وق �شوريا، لكنه���ا األقت 

بالالئمة يف حدوث هذا على اإ�رسائيل.
وكان���ت ال���وزارة قد ذك���رت من قب���ل اأن 
الطائ���رة اختفت من على �شا�شات الرادار فوق 
�شوريا يف نف����س الوقت الذي كانت فيه قوات 
اإ�رسائيلي���ة وفرن�شية توجه �رسب���ات الأهداف يف 

�شوريا.
وذكرت وكالة االإع���الم الرو�شية، اأم�س، اأن 
الوزارة اتهمت الط���ران الع�شكري االإ�رسائيلي 
بتعمد خلق و�شع “خطر” قرب مدينة الالذقية 

ال�شوري���ة القريب���ة م���ن قاع���دة جوي���ة رو�شية 
قال���ت اإن الطائ���رة الع�شكرية وه���ي من طراز 

اإليو�شن20- كانت ت�ستعد للهبوط فيها.
واأ�شاف���ت ال���وزارة اأن 15 ع�شكريا رو�شيا 
لق���وا م�رسعه���م ب�شب���ب م���ا و�شفت���ه باأفع���ال 
اإ�رسائي���ل غر امل�شوؤولة. وقال���ت اإن اإ�رسائيل مل 
حتذره���ا من ال�رسبات اإال قبل دقيقة واحدة من 

تنفيذها.
وقال���ت وزارة اخلارجي���ة الرو�شي���ة، اأم�س، 
اإنها ا�شتدعت ال�شفر االإ�رسائيلي لدى مو�شكو 

بعد اإ�سقاط الطائرة.
وقالت املتحدثة با�شم اخلارجية الرو�شية 
التوا�ش���ل  و�شائ���ل  عل���ى  زاخاروف���ا  ماري���ا 
ال�شف���ر  ا�شتدع���ت  ال���وزارة  اإن  االجتماع���ي، 

االإ�رسائيلي فيما يتعلق بالواقعة.

روسيا تقول إن سوريا أسقطت خطأ إحدى طائراتها
استدعت السفير اإلسرائيلي فيما يتعلق بالواقعة

الرباط تريد العمل مع وا�سنطن لوقف دعم اإيران للإرهاب

م���ع  املغرب���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  بح���ث 
“اجله���ود امل�شرتكة  اأمركي���ني  م�شوؤول���ني 
لو�شع حد لدعم اإيران لالإرهاب” و”الت�شدي 
لتاأثره���ا ال�ش���ار” بح�ش���ب ما اأف���اد م�شدر 
دبلوما�س���ي يف الرب���اط اأم�س الثلث���اء. وقال 
امل�شدر اإن الوزير نا�رس بوريطة زار وا�شنطن، 

االإثنني، بهدف بح���ث االأمر مع وزير اخلارجية 
االأمركي مايك بومبيو.

“فر����س  بحث���ا  الوزيري���ن  اأن  واأ�ش���اف 
تو�شي���ع التعاون االأمني الق���وي بني البلدين 
مب���ا يف ذلك اجلهود امل�شرتكة الرامية لو�شع 
حد لدع���م اإيران لالإرهاب والت�شدي لتاأثرها 
ال�شار يف املنطق���ة”. وكان املغرب قد قطع 
يف مايو عالقاته الدبلوما�شية مع اإيران متهما 

اإياه���ا بت�شهيل ح�ش���ول جبه���ة البولي�شاريو 
عل���ى اأ�شلح���ة. ونف���ت طه���ران ذل���ك. واأكد 
بوريط���ة اأن “حل م�شكلة ال�شح���راء �شي�شاعد 
اأي�شا على اال�شتقرار يف �شمال اإفريقيا. وهذا 
�شي�شاعدن���ا عل���ى الت�ش���دي لهج���وم اإيران” 
طالبا “م�شاع���دة” وا�شنط���ن يف االأمر بح�شب 
مقابل���ة م���ع موق���ع “برايتب���ارت” االأمركي 

ع�شية زيارته.

 موسكو – رويترز:

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 دبي - قناة العربية:

الرباط – أ ف ب:

دبي - العربية.نت:

• �شورة لوكالة “�شانا” يف 15 �شبتمرب 2018 تظهر الدفاعات اجلوية ال�شورية وهي ترد على ق�شف ا�رسائيلي على مطار دم�شق )اأ ف ب(	

بوتني: ملب�سات عار�سة وراء اإ�سقاط الطائرة الرو�سية بومبيو: اإ�سقاط طائرة رو�سيا ي�سلط ال�سوء على اخلطر الإيراين

 اأع���رب وزي���ر اخلارجية االأمرك���ي مايك 
بومبي���و، اأم����س الثالث���اء، ع���ن “حزن���ه ملقتل 
طاق���م الطائ���رة الرو�شي���ة” الت���ي اأ�شقطتها 
دفاعات النظام ال�شوري خالل غارة اإ�رسائيلية. 
وق���ال يف بي���ان “تع���رب الوالي���ات املتح���دة 
ع���ن حزنها لوف���اة طاق���م الطائ���رة الرو�شية 
الت���ي اأ�شقط���ت بالن���ران امل�ش���ادة للنظام 
ال�ش���وري”. م�شيفاً اأن ذل���ك “يذكرنا ب�رسورة 
التو�ش���ل اإلى حلول دائمة و�شلمية و�شيا�شية 

للنزاع���ات املتداخل���ة يف املنطق���ة واحلاج���ة 
امللح���ة لوق���ف العم���ل اال�شتف���زازي الإي���ران 
املتمث���ل بنقل اأ�شلح���ة خطرة ع���رب �شوريا”. 
وكان���ت الوالي���ات املتح���دة ق���د قدمت 
تعازيه���ا لرو�سي���ا بح���ادث اإ�سق���اط طائ���رة 
وق���ال  �شوري���ا.  يف  الرو�شي���ة   ”20 “اإي���ل 
املبع���وث اخلا����س االأمركي ل�ش���وؤون �شوريا 
جيم����س جيف���ري خ���الل جل�شة ملجل����س االأمن 
ال���دويل: “اأود تق���دمي التع���ازي ل�رسيكن���ا يف 
املجل����س، اأي رو�شي���ا، باحلادث���ة املاأ�شوية”.

الرئي����س  ق���ال  روي���رتز:   – مو�شك���و 
الرو�شي فالدمير بوت���ني، اأم�س الثالثاء، اإن 
اإ�سقاط طائرة ع�سكرية رو�سية قرب ال�ساحل 
مالب�ش���ات  �شل�شل���ة  نتيج���ة  كان  ال�ش���وري 

ماأ�شوية عار�شة.
ويب���دو اأن ت�رسيحات بوت���ني تخفف اإلى 
حد ما م���ن االنتقاد الرو�ش���ي الإ�رسائيل، رغم 
اأن���ه قال اإن رو�شيا ما زالت بحاجة لدرا�شة ما 

حدث.

وق���ال وهو يقف بج���وار رئي����س الوزراء 
املج���ري فيكت���ور اأوربان بع���د حمادثات يف 
مو�شك���و اإن رو�شي���ا �شتعم���ل عل���ى �شم���ان 

�شالمة ع�شكرييها يف �شوريا.
وكان���ت وزارة الدفاع الرو�شية قد قالت 
يف وق���ت �شاب���ق ي���وم الثالث���اء اإن الطائ���رة 
اأ�شقطتها الدفاعات اجلوية ال�شورية اإال اأنها 
اتهم���ت اإ�رسائيل بالت�شب���ب ب�شكل غر مبا�رس 
يف الواقعة قائلة اإن طائرات اإ�رسائيلية قريبة 

و�شعت الطائرة الرو�شية يف جمال اخلطر.

موسكو – رويترز: عواصم – وكاالت:



األربعاء 19 سبتمبر 2018 
9 محرم 1440

العدد 3627 15 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

كريي �لدمر �لذي تولى وز�رة �خلارجية �إبان 
عهد �لدمر رئي�سه �أوباما، مل يكتف بفتح �لأبو�ب 
لإير�ن وت�سهيل دخولها �ملنطقة وعبثها بالأمن 
�لإقليم���ي، ومل يكت���ف بالتغطي���ة عليها ومترير 
م�ساريعه���ا بل ف���اق كل متع���اون معها وحتالف 
معها وذهب �أبع���د بالتاآمر لي�س فقط على دول 
جمل����س �لتع���اون، وق���د ذقن���ا �مل���ر�رة نحن يف 
�لبحرين من د�سائ�سه �لتي بلغت حد�ً �سهل عبث 
�إير�ن باأمننا و��ستقر�رنا، هذ� �لوزير �خلائن حتى 
لوطنه وهو ما �عتربته و�سائل �لإعالم �لأمريكية 
موؤخ���ر�ً حني ك�سف���ت �لنقاب عن عالق���ة �لوزير 
�ل���كاذب و�ملخ���ادع بالدولة �ملارق���ة يف طهر�ن 
وتناقلته �ل�سحافة �لعاملي���ة وكاأنه �كت�ساف �رس 
�أو �نف�ساح �أمر �أو تعري م�سوؤول، وهذه م�سكلتنا 
مع �أم���ريكا و�لعامل، فال �أحد ي�سمعن���ا ول �إعالمنا 
باملكانة �لتي ت�سمح ل���ه بتعرية كل متاآمر حتى 
ل���و كان وزير� مب�ستوى �خلائ���ن و�ملخادع كريي 
�لذي يطالب �ليوم �ملجتمع �ل�سيا�سي �لأمريكي 
مبحاكمته خليانته �لأمانة وحتالفه مع �إير�ن �سد 

م�سالح بالده.
�أقولها بكل مر�رة وغ�س���ة �إذ� كانت �أمريكا 

ب���الده �لتي ينتمي لها ور�سع حليبها وقد خانها 
مع �إي���ر�ن، تطالب مبحاكمته و�سط �سجة عارمة، 
فاأي���ن من ذل���ك وز�ر�ت �خلارجي���ة �لعربية؟ �أين 
حكوماتن���ا �لعربية و�أين دولن���ا �لتي ذ�قت �ملر 
من تاآمره �خل�سي����س؟ ملاذ� مل تتحرك ومل تنب�س 
بكلمة ومل تالحق هذ� �ملتاآمر مثلما فعلت بالده؟ 
�أمل نعاين م���ن حتالفه مع �إي���ر�ن؟ �أمل ي�سهل لها 
�لعب���ث باأمننا و��ستقر�رنا؟ ب���ل �أمل يتو�طاأ معها 
لإخف���اء جر�ئمه���ا باملنطقة؟ �إذ� مل���اذ� �ل�سمت 
على جر�ئم���ه وكاأن �لأمر ل يعنينا؟ ملاذ� نكتفي 
بال�سماتة منه مل���ا يتعر�س له �ليوم د�خل بالده 
م���ن �ضغ���وط وتهدي���د باملحاكمة يف ب���اده وال 
ن�سغط بدورن���ا ونطالب باملحاكم���ة ذ�تها على 
م���ا �قرتفه من جر�ئم بحق �سعوبنا ودولنا؟ ملاذ� 
نطاأطئ روؤو�سنا ول ن�سارع �أو نبادر بالك�سف عن 
تو�طوؤه م���ع �إير�ن بالوثاق �لكث���رية �لتي تدينه 
ومنه���ا ت�رسيحات���ه �لتي ي���ربئ فيها �إي���ر�ن من 

�لإرهاب؟
�إن م�سكلتن���ا �حلقيقي���ة نح���ن �لع���رب �أننا 
نكتفي فقط بال�سمات���ة على عدونا حني ي�سقط 
ول نبادر بالإ�رس�ع يف �لإجهاز عليه ملا �رتكبه بحق 

�سعوبن���ا �لذي من �آثاره �ليوم م���ا يجري ب�سوريا 
و�لع���ر�ق وليبي���ا بالإ�سافة للخ���ر�ب و�لفو�سى 
�لت���ي تعر�سنا لها يف �ملنطق���ة �خلليجية ب�سبب 
�إي���ر�ن وجر�ئمها �لتي كان لك���ريي �لدمر �لدور 

و�لفعالية فيها.
م�سكلتن���ا �حلقيقي���ة �أنن���ا نخ�س���ى �لتحرك 
ونخ�س���ى �ملبادرة ونكتف���ي بالتفرج على عدونا 
ح���ني ينه���ار ول ن�ستغ���ل كل ثغ���رة �أو منا�سب���ة 
لالإجه���از علي���ه مثلما تفع���ل �إير�ن �لت���ي تنتظر 
بفارغ �ل�ضرب و�ملر�رة �ضقوط تر�مب لتعود �إلى 
�لعبث من جديد. هناك م�سكلة �أزلية معنا ل �أعرف 
�سببها، هل هو �خلوف �أو عدم �لثقة بالنف�س؟ �أم 
�أ�سب���اب �أخرى متنعنا من �ملب���ادرة د�ئما ل�رسب 
عدون���ا حاملا حتني �لفر�س���ة ليكون بذلك عربة 
لالآخرين من �لقرت�ب لأمنن���ا و��ستقر�رنا، ملاذ� 
�خل���وف من مقارعة عدونا حني تتاح لنا �لفر�سة 

ونكتفي بال�سماتة فقط.

تنويرة: 
دع �لرياح ت�سري مركب���ك ولكن �عرف قبالً 

�جتاهها.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�لك���ربى  �ل�سقيق���ة  تثب���ت  ي���وم  كل 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة �أنه���ا قائدة 
�لأم���ن و�ل�س���الم، و�أن لها �ل���دور �لطليعي 
و�لأ�سا�س���ي يف م�سرية �خلري و�لنماء وتعزيز 
�ل�سالم و�ل�ستقر�ر و�حل���و�ر بني �ل�سعوب، 
وموؤخ���ر� رع���ى خ���ادم �حلرم���ني �ل�رسيف���ني 
�ملل���ك �سلم���ان ب���ن عبد�لعزي���ز �آل �سعود 
توقي���ع كل م���ن �لرئي�س �أ�سيا����س �أفورقي 
رئي����س �إريترييا ورئي����س وزر�ء �إثيوبيا �أبي 
�أحمد على �تفاقية جدة لل�سالم بني �إثيوبيا 
و�إريتريي���ا، و�عت���رب �لأم���ني �لع���ام لالأم���م 
�ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س �تفاقية �ل�سالم  

حدثا تاريخيا.

هك���ذ� هي �ل�سعودية دوما و�أبد� ت�سعى 
�إل���ى توحي���د �ل�سف���وف وت���رك �خلالف���ات 
و�لتحل���ي بروح �لوئ���ام و�لتفاهم، فال�سالم 
مل�سلحة �جلمي���ع و�لطبيع���ة �لب�رسية تن�سد 
�لأم���ن و�لأمان، وكثرية ه���ي �ملو�قف �لتي 
حملت فيه���ا �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية 
ر�سائ���ل �خل���ري و�ل�س���الم و�أبع���دت �لأخطار 
ع���ن �لعديد م���ن �سع���وب �لع���امل بحكمتها 
ومبادئه���ا و�أ�سالتها و�أي�سا لثقلها ووزنها 

يف �لعامل ودورها �لريادي �خلالد. 
يف مقاب���ل ذلك �أعلن �أح���د �ل�سيا�سيني 
يف ليبي���ا يف برنام���ج تلفزي���وين �أن عندهم 
وثائق بال�سوت و�ل�سورة تدين دويلة قطر 

على تبن���ي برنام���ج تدمري �ل���دول �لعربية 
و��ستهد�فها ومتزي���ق �ملجتمعات �لعربية 
و��ستباح���ة حرماته���ا، وذلك بالتع���اون مع 
�جلماع���ات �لإرهابي���ة و�لأنظم���ة �لغ���ادرة، 
ي���ا �سبح���ان �هلل... دويل���ة بحج���م �لدبو�س 
تنف���ذ خمططات للتاآمر عل���ى عروبة �خلليج 
و�ل���دول �لعربية وحتاول بغباء زعزعة �لأمن 
و�ل�ستق���ر�ر، وبلد عظي���م كال�سعودية ميد 
ج�س���ور �لتو��س���ل ب���ني �ل�سع���وب و�أده�س 
�لع���امل مبو�قف���ه �لبطولي���ة يف �إخماد نري�ن 
�خلالفات بني بع����س �لدول و�سعيه �لد�ئم 
�إلى �إح���الل �لأم���ن و�ل�س���الم و�لطماأنينة يف 
�ستى بق���اع �لأر�س. قطر �لت���ي لي�ست لها 

�أهمية تذكر على خارطة �لأمة �لعربية تعي�س 
ف�س���ول �ملوؤ�م���ر�ت و�إر�قة �ل���دم �لعربي، 
ووزع���ت ثرو�تها عل���ى �لإرهابي���ني يف كل 
بقعة م���ن �لعامل، وتاريخها مل���يء باأغر��س 
�لت�سويه و�لد����س، يف حني ت�سعى �ل�سقيقة 
�لكربى �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية و�أي�سا 
معه���ا �ل���دول �لد�عي���ة ملكافح���ة �لإرهاب 
�لبحرين وم�رس و�لإمار�ت �إلى �خلري و�ل�سالم 
دول  لالإن�ساني���ة،  �لعظي���م  و�مل�ستقب���ل 
مت���د �ملجتمع���ات �لإن�سانية باخل���ري و�لبناء 
و�ل�س���الم، ودويلة �أوهن من بيت �لعنكبوت 
تلب�س عل���ى خ�رسه���ا حز�ما نا�سف���ا لتفجري 

�جل�سد �لعربي... �أي غباء هذ�؟!.

دولنا تمد المجتمعات اإلنسانية 
بالخير وقطر تلبس حزاما ناسفا

لي����س �سعباً �لفرت��س باأن تركيا “ربحت” حتى 
�لآن يف �إدلب، ومتّكنت من عر�س “ق�سّيتها” بنجاح، 
وهذه �لق�سية تت�سل ب� “�لأمن �لقومي” �لرتكي، ثم 
ب�”�مل�سال���ح” �لعليا �ملربوطة و�ملتاأثرة ُحكماً بذلك 
�لأم���ن، ثم بع���د ذلك )�أو قبله ملن ي�س���اء( �أمكنها �أن 
ت�سيء جمدد�ً على �لبعد �لإن�ساين �ملغّيب و�ملغّطى 
ب�ستار “�حل���رب على �لإره���اب”، و��ستخد�مه كدليل 
م�ساع���د عل���ى �سو�بية موقفه���ا، ب���ل ��ستطاعت �أن 
جت���ذب، �أو تعيد ج���ذب، عو��سم �أوروبي���ة فاعلة �إلى 
�سّفه���ا �نطالق���اً من �لتلوي���ح بتكر�ر تدّف���ق �لنزوح 

)عربها( �إلى �أوروبا.

وللم���رة �لأولى من���ذ مبا�رسة �آلة �لفت���ك �لأ�سدية 
عمله���ا يف تدم���ري �سوري���ا وحتطيم عمر�نه���ا و�إعمال 
�لنكب���ة باأهله���ا، �أمك���ن للمعطى �جلغ���ر�يف �أن يكون 
�أَول���ى من غريه يف تقرير �ملرحل���ة �لر�هنة من �حلرب 
يف �إدل���ب، حي���ث �إّن �ل�ستحالة مل تت���اأَت من تناق�س 
�أجند�ت �ملنخرطني يف هذه �لنكبة، وتنافر ح�ساباتهم 
�لأخرية، �إمنا من حقيقة خ�سوع �جلميع )مبدئياً وحتى 
�لآن؟!( لو�ق���ع كون �إدل���ب �جلغر�فية �أعقد من �إدلب 
�لت���ي تنت�رس فيه���ا جماع���ات ُم�سّنفة باأنه���ا �إرهابية، 
وجغر�فيتها هذه ل تخت�رس فقط كل حالت �ملعار�سة 
بع���د تر�جعه���ا يف �سائ���ر �أنح���اء “�لقط���ر �ل�سقي���ق” 

ب���ل تخت�رس على م���ا يب���دو، تفطي����س كل �لردحيات 
و�لأهازيج و�لأفر�ح �لتي �نطلقت )�أو تابعت �لنطالق 
�ل���ذي با�رسته من���ذ �آذ�ر 2011!( �حتفالً ب� “�نت�سار” 

ب�ّسار �لأ�سد على “�ملوؤ�مرة �لكونية”!
له���ذ� قد تك���ون �إدلب نقطة �نط���الق نحو بد�ية 
جدي���دة، ب���دلً م���ن �أن تك���ون نقطة �خلامت���ة يف هذه 
�حل���رب، ومفارق���ات وعجائب وغر�ئب م�س���ار �لنكبة 
�ل�سوري���ة يف جممله���ا، ُت���رّبر ه���ذ� �لتاأوي���ل وتعطيه 
�سدقي���ة ما! وه���ذ� يف كل حال، يت���الءم ويتالقى مع 
�حلقيق���ة �لقائلة �إن �لنت�س���ار�ت �لفرعية يف معارك 
كث���رية ل تعني �نت�سار�ً يف �حلرب! و�إن مو�سكو �لتي 

“�نت����رست” ب�سهولة ميد�نياً ل���ن ت�ستطيع �أن تنت�رس 
�سيا�سي���اً! ول �أن تقّر����س تقّدمه���ا عل���ى غريه���ا من 
خالل دورها �لع�سك���ري، يف �خلال�سة �لعامة �ملّت�سلة 
مب�سري �سوري���ا و�سكل نظامها وطبيع���ة “�لت�سوية” 

�ملفرت�سة.
وم���ا �أ�ساب �إير�ن �سي�سي���ب رو�سيا: يف �للحظة 
�لتي �فرت�ست قي���ادة “م�سرية �لفتوحات و�لأجماد” 
يف طه���ر�ن �أنها �س���ارت يف رب���ع �ل�ساع���ة �لأخري من 
�حل���رب و�أن “�نت�سارها” حمّتم، جاءته���ا �أنباء ورياح 
معاك�س���ة! وتبنّي لها �أن �لورق���ة �ملا�سّية )�ل�سورية( 
يف يده���ا �س���ارت �أو ت���كاد جمرة حارق���ة، ورميها من 

�لي���د �رشط �ضام���ة �جل�ضد كله! ودوره���ا ونفوذها يف 
ه���ذه �مل�ساحة �جليو�سيا�سية جزء من �أهد�ف مطلوب 
حتقيقها لإعادتها �إلى حدودها، و�سب�سبة �نفال�سها، 
وق�سق�س���ة �أظافرها �لطويلة من �ليم���ن )�ل�سعيد!( 

�إلى �سو�طئ �ملتو�سط!
ب���دلً م���ن �أن تك���ون �سوري���ا “ورق���ة” م�ساومة 
ومن�ّسة نفوذ لإير�ن، �سارت �أحد عناوين ��ستهد�فها 
يف �خل���ارج، و�أح���د �رشوط �لك���ّف ع���ن ��ضتهد�فها يف 
�لد�خ���ل مبا����رسة و�إن كان ذل���ك يتم عل���ى �لناعم من 
خ���الل �لعقوب���ات �لقت�سادية و�ملالي���ة و�ل�سيا�سية 

و�لدبلوما�سية. “�مل�ستقبل”.

الضرب أقوى 
من الشماتة

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

علي نونفي الجغرافيا المستحيلة )1(

    باإلذن..

       د. جاسم حاجي

يع����د �ساح����ب �ل�سمو �مللك����ي �لأمري 
خليفة بن �سلمان �آل خليفة منوذجا للقادة 
�لعظام، فق����د حمل قلبه هم����وم �ملا�سي 
وو�ق����ع �حلا�رس وتطلعات �مل�ستقبل، فهو 
م����ن �أك����ر �لأمر�ء توق����ري�ً وحي����ازًة للحب 
و�لحرت�م، فقد وظف هذ� �لقائد �لعظيم 
وقت����ه يف �أعمال �خل����ري وخدمة �ملحتاجني 
ودع����م �ل�سالم و�لتعاي�����س، ف�سموه مهتم 
برفع����ة �لوط����ن و�زدهار �سعب����ه وحتقيق 
�ل�س����الم و�لأم����ان، و�سيظ����ل �سم����وه مثال 
وقدوة لالأجيال �ملعا�����رسة و�لقادمة، وها 
نحن ن����رى �أحقية �ساح����ب �ل�سمو �مللكي 
�آل خليف����ة  ب����ن �سلم����ان  �لأم����ري خليف����ة 
باحل�س����ول على هذه �جلائ����زة �لتي تقدر 
يف  �لعظيم����ة  و�إجناز�ت����ه  �لعظي����م  عمل����ه 
�لعديد م����ن �لأ�سعدة، ف����رى �أنه مقارنة 
بغريه من �لأ�سخا�س �لأحق و�لأن�سب لنيل 

هذه �جلائزة �لتي ي�ستحقها بجد�رة.
لدينا ث����روة عظيمة تتمثل يف �سموه، 
وهنا يب����د�أ دورنا كخليجي����ني وبالتحديد 
فك����رة  وح����ث  �ق����رت�ح  يف  كبحريني����ني 
تر�سي����ح �سمو �لأم����ري خليفة ب����ن �سلمان 
�آِل خليف����ة لأن يك����ون �أول رئي�س خليجي 
بحرين����ي يرت�سح لهذه �جلائ����زة، معربين 
ع����ن م����دى ��ستحقاقه له����ا ومتمنني نيله 
ه����ذه �جلائزة، ف�سم����وه جدي����ر باحل�سول 
عليها. نحن كبحريني����ني فخورون بوجود 
ه����ذ� �ل�سخ�����س �لعظيم �ل����ذي يعترب من 
�ل�سخ�سيات �ملوؤثرة و�ملنجزة و�ملعطاءة 
و�ل����ذي كربن����ا ونحن ن����رى �ملو�قف �لتي 
تتجل����ى فيها حكمته وم����ا يتمتع به �سموه 
م����ن روؤي����ة حكيم����ة �أ�سهم����ت يف حتقي����ق 
�لعدي����د م����ن �لنجاحات ململك����ة �لبحرين، 
معتزي����ن ب����اأن نك����ون مبعّية ه����ذ� �لقائد 
�لعظي����م، فمطالبتن����ا بنيله ه����ذه �جلائزة 
قليل����ة بالن�سب����ة مل����ا قدم����ه لن����ا ولالأم����ة 
و�لعامل، فهل م����ن �ملعقول جتاهل جميع 
ه����ذه �لإجن����از�ت �لعظيم����ة �لت����ي قدمها 

�سموه للبحرين و�خلليج و�لعامل!.

األمير خليفة بن سلمان 
وجائزة نوبل للسالم )2(

م���از�ل �لكثري من���ا يت�س���اءل ب�سدة، 
وبع�سنا ي�ستنك���ر، و�آخر ينتق���د، ويكيل 
�لتهم �ملجانية �إلى ق�سية خروج �حل�سني 
بن علي حفيد �لر�سول )�س(، مع جمع من 
عائلته و�أطفاله، يف �سفرة برّية طويلة من 
�سب���ه �جلزيرة �لعربية �إل���ى �لعر�ق، حيث 
�لأجو�ء �حلارة و�لرطب���ة، �لتي ل يتحملها 
�أو يطيق عناءها �سب���اب يف مقتبل �لعمر! 
لذل���ك ترت�سم يف خميالتهم �أجو�ٌء من �ألف 
ليل���ة وليل���ة؛ �إذ �خليال �إليه���م �أقرب من 
�حلقيقة؛ فق�سية �خل���روج تبدو كحكاية 
يرويه���ا �سي���خ يف �إح���دى لي���ايل �ل�سمر! 
وه���ذ� �لعق���ل بع���د 1400 وتزي���د، م���ن 
�ل�سعب علي���ه ت�ّسور �لكثري من �لأحد�ث 
�لتي �أّرخها لنا ع���دد كبري من �ملوؤرخني، 

وُكّتاب �ل�ِسرَي.
�خل���روج  عل���ى  �لإجاب���ات  ور�أين���ا 
�حل�سين���ي �لكب���ري تتخ���ذ �سيناريوه���ات 
وم�ساه���د ت�سويرية، بع�سه���ا مييل �إلى 
�حِل�ّس �خل���ر�يف، �ملمزوج برو�يات ل متت 
�إل���ى �لعقل و�ملنط���ق ب�سلة، م���ن قبيل 
عق���د مر��سيم �لزفاف �ملعروفة، �لتي مت 
تو�رثها عرب زمن طويل؛ حتى مت �لتنبيه 
له���ا موؤخ���ر�، وت�سوي���غ رف�سه���ا �أو رمبا 
قبوله���ا ببع�س �مل���ربر�ت، ول نز�ل حتى 
�ليوم ن�سهد من )ُيخرفن(- من �خلر�فة- 
هذ� �حلدث �لتاريخ���ي �لكبري، وُي�رسّ على 
ت�سطيحه، وهو بذل���ك؛ �أقرب �إلى �لإ�رس�ر 

به من حماولة نفع �لنا�س به!
وخارج نط���اق �لت�سطيح �أو �لتعميق، 
وم���ن �مل�سوؤول عن���ه!؟ للعق���ول �أن تقف 
قلي���ال �أم���ام �سخ�سية �حل�س���ني و�حلدث 
�لعا�سور�ئّي، و�أن ت�ستقرئ �لتاريخ، و�أن 
تبحث عن هذه �لأ�سطورة �لتي ��ستطاعت 
�أن ت�س���ق طريقه���ا ع���رب مئ���ات �ل�سنني؛ 
لت�س���ل �إل���ى عامنا ه���ذ�، وتتخط���اه �إلى 

�سنو�ت قادمة �ستتجاوزنا ل حمالة. 
للعق���ول يف كل م���كان، وللباحث���ني، 
و�مللهم���ني،  لل�سع���ر�ء،  و�ملدقق���ني، 
ل�سن���اع ثقافة تطوي���ر �ل���ذ�ت، وحتليل 
�لطاق���ات عن بعد وعن ق���رب، �أينكم من 
هذه �ل�سخ�سي���ة �لعابرة للزمان و�ملكان! 
وه���ل ُيخلَّ���د �إل م���ا كان عظيًم���ا، وه���ل 
تبق���ى �سخ�سي���ة �ساطعة جدي���دة بر�قة، 
كاأنه���ا ُولدت ي���وم �أم����س، �إال حني حتاط 
بهال���ة من �ملجد، �إن �خلل���ود تبنيه �لقيم 
�لعلي���ا، فكلم���ا كانت �إن�ساني���ة؛ ر�سخت، 
وتنا�سخته���ا �لأجي���ال، ه���ذ� ����رس �خلروج 
�حل�سين���ي �ل���ذي تكالبت علي���ه �لنفو�س 
�حلاقدة و�ملحبة يف �آْن! �إنه �خلروج للدفاع 
ع���ن �لقيمة �لعلي���ا �لتي مل تك���ن جت�سد 
قيم���ة �حل�سني �خلا�سة ب���ه، بل �ملفهوم 
�لفل�سف���ي �لعمي���ق �ل���ذي حتمل���ه لفظة 
)�حل���ق( وم���ا ين���درج حتتها م���ن حقوق؛ 
تتخط���ى �له���ّم �ل�سخ�سي �إل���ى �لإن�ساين، 
وتعرب حدود �ملحلي���ة �إلى �لعاملية، فكم 
�سخ�سي���ة عل���ى ��ستع���د�د للت�سحي���ة يف 

�سبيل �لقيم �لعليا �ليوم؟!
�لع���امل �ليوم ُمتخ���م باآخ���ر �سيحات 
�لتكنولوجي���ا، وفق���ري ُمعوز �إل���ى �لقيم؛ 
�لقي���م وحدها ه���ي �لتي ُتخل���د، وت�سنع 
�لأبط���ال و�لرم���وز، وق���د ُقت���ل �حل�سني 

دونها.

ُقِتل الحسين دونها

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب
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أكد منتخبنا منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئني صدارة املجموعة األوىل للبطولة اآلسيوية الثامنة املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل، بعد فوزه عىل حساب 
املنتخب السعودي بنتيجة )28/24(، يف املباراة التي أقيمت بينهام مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للبطولة. وكان الشوط األول قد 

انتهى بتقدم منتخبنا بفارق 10 أهداف وبنتيجة 18/8.
وحسم منتخبنا بهذا الفوز صدارة املجموعة األوىل، برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات. وتأهل منتخبنا بذلك إىل مباريات الدور الرئيس للمنافسة عىل 

بطاقتي التأهل اىل الدور قبل النهايئ. ووفقاً لنظام البطولة اآلسيوية املقبلة، فإن املنتخبات األربعة األوىل تحصل عىل بطاقات التأهل لكأس العامل العام 
املقبل. وكان منتخبنا قد استهل مشواره يف البطولة بالفوز عىل منتخب عامن بنتيجة 33/17، قبل أن يفوز يف املباراة الثانية عىل املنتخب الصيني بنتيجة 
34/21. ويقود تدريب منتخبنا املدرب محمد املراغي ومساعده رائد املرزوق، وتضم قامئة املنتخب 16 العبا، وهم: السيدعيل باسم، محمد حبيب، قاسم 

جعفر، حسني النجار، مجتبى الزميور، محمد عبدالجليل، حسني خميس، عيل مسعود، عيل العشريي، عيل عيل، عيل حسن، محمد حسني، مؤيد شعيب، 
عادل محمد، حسني محمد وجاسم خميس.

أحمر اليد يؤكد صدارة المجموعة األولى بآسيوية الناشئين
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اعتمد االتحاد العريب للكرة الطائرة يوم 
السبت 29 سبتمرب املقبل موعدا إلجراء 
قرعة بطولة املنتخبات العربية الحادية 
والتي س��تحتضنها  للرجال  والعرشي��ن 
جمهورية م��ر العربية من 24 أكتوبر 
لغاية 2 نوفمرب املقبلني، حيث س��تجرى 
مملك��ة  يف  القرع��ة  س��حب  مراس��م 
البحري��ن الت��ي تحتضن مق��ر االتحاد 
العريب للكرة الطائ��رة عرب دعوة جميع 

ممثيل املنتخبات املشاركة.
وب��دأت األمانة العام��ة لالتحاد العريب 
التحضري واإلعداد ملراسم سحب القرعة 
والعمل عىل إمتام كافة إجراءات انطالق 
البطولة من خالل التواصل املستمر مع 
االتحاد املري للك��رة الطائرة باعتباره 

املستضيف للحدث العريب.
وتس��لمت األمانة العامة لالتحاد العريب 

للكرة الطائرة حتى ي��وم االثنني املايض 
موافق��ة 6 دول للمش��اركة يف البطولة 
العربي��ة الحادي��ة والعرشي��ن للرجال، 
وذل��ك م��ع تبقي ح��وايل 5 اي��ام عىل 
اغالق باب التسجيل رس��ميا للمشاركة 
يف البطولة بعدما تم فتح باب املشاركة 

قبل فرتة طويلة.
وتقدم��ت كال م��ن مملك��ة البحري��ن 
)املستضيفة( وسلطنة  وجمهورية مر 

واململكة  الع��راق  وجمهوري��ة  ع��امن 
األردنية الهاشمية ودولة فلسطني بطلب 
املش��اركة الرس��مي وارس��لت موافقتها 

النهائي��ة عىل املش��اركة يف البطولة بيد 
أن املج��ال الزال مفتوح��ا أم��ام باق��ي 
الدول العربية األعضاء إلرس��ال بياناتهم 

الرسمية بهدف املشاركة.
ووفقا لالئحة املسابقات باالتحاد العريب 
للك��رة الطائ��رة بأن��ه يف ح��ال اعتامد 

مش��اركة س��ت أو س��بع منتخبات فإن 
نظام البطولة ينص ع��ىل اقامتها بنظام 
ال��دوري م��ن دور واح��د )مجموع��ة 
واح��دة(، ويف ح��ال مش��اركة 8 إىل 12 
منتخبا يتم توزيعه��م عىل مجموعتني، 
وم��ن 13 فام فوق يت��م توزيعهم عىل 

أربع مجموعات.
وأقيمت النس��خة املاضي��ة رقم 20 من 
البطول��ة العربية للرج��ال يف جمهورية 
مر العربية يف العام 2016 مبشاركة 7 
منتخبات عربية، وهي: جمهورية مر، 
مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة، اململكة العربية الس��عودية، 
الع��راق  فلس��طني، جمهوري��ة  دول��ة 
واململك��ة األردني��ة الهاش��مية، ويعترب 
املنتخ��ب امل��ري ه��و حام��ل اللقب 

ومنتخبنا الوصيف والعراقي ثالثا.

29 سبتمبر قرعة بطولة المنتخبات العربية لرجال الطائرة
حسن علي

جانب من منافسات البطولة العربية العشرين بمصر 2016

أك��د األم��ني الع��ام للجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية عبدالرحمن عسكر أن التقييم 
الفني ملش��اركة مملك��ة البحرين بدورة 
الثامنة ع��رشة التي  األلعاب اآلس��يوية 
اختتمت مؤخراً مبدينتي جاكرتا وباملبانغ 
باندونيسيا يقدم صورة واضحة عن أهم 
اإليجابي��ات والس��لبيات الت��ي رافقت 
املش��اركة ويدفع باتجاه تعزيز النواحي 
اإليجابية وتاليف السلبيات خالل النسخة 
املقبلة مبا يضمن نجاح املشاركة بصورة 

أفضل.
جاء ذلك لدى حضور األمني العام برفقة 
عضو مجلس اإلدارة راش��د عبداللطيف 
للش��ؤون  التنفي��ذي  واملدي��ر  الزي��اين 
الرياضية عبدالجليل أس��د ومدير دائرة 
املش��اريع م��ادن الوناس ورئيس قس��م 
االتح��ادات الرياضي��ة ف��ادي حميدان 
لسلسلة االجتامعات الفنية التي عقدتها 

اللجنة األوملبية البحرينية مع االتحادات 
الوطنية املشاركة يف الدورة والتي بدأت 
ي��وم ) األحد( املايض م��ع كل من اتحاد 
البولينج، اتحاد الرياضات البحرية، اتحاد 
الدف��اع عن النف��س، اتح��اد الدراجات 
الهوائية، واس��تمرت ي��وم )االثنني( مع 
اتحاد الرماية واالتحاد املليك للفروس��ية 

وس��باقات القدرة و تواصلت يوم أمس 
)الثالث��اء( مع كال من اتح��اد كرة القدم 
واتح��اد ألع��اب الق��وى واتح��اد ك��رة 
اليد فيام س��يتم االجتامع م��ع اتحادي 
الرتايثلون وفنون القتال املختلطة الحقا 

لتعذر حضورهام حسب املوعد.
وعرب األمني ع��ن تقديره للجهود الكبرية 

الت��ي بذلها الالعب��ون واألطق��م الفنية 
واإلدارية خالل دورة األلعاب اآلس��يوية، 
لكن��ه أك��د يف الوقت ذاته ع��ىل أهمية 
التقيي��م الفني والوقوف حول اس��باب 
تراج��ع بع��ض املنتخبات، حي��ث أطلع 
األمني العام واملس��ؤولني ع��ىل التقارير 
الفنية الواردة م��ن االتحادات الرياضية 

وبحثوا مع ممثليه��ا كافة النقاط الفنية 
واإلدارية التي رافقت املش��اركة بهدف 
والس��لبيات وفق  اإليجابي��ات  دراس��ة 
األس��س العلمية الصحيحة مبا يؤدي إىل 
تحسني املخرجات يف املستقبل والتمثيل 
املرشف يف دورة األلعاب اآلسيوية وباقي 

الدورات األخرى.

وأضاف “بعد املشاركة يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية ال ب��د لنا من وقف��ة ملراجعة 
النتائج واالستفادة من مخرجات الدورة 
بشقيها الس��لبي وااليجايب واإلطالع عىل 
كافة التقارير الفنية ملراجعتها ودراستها 
بصورة مس��تفيضة لالس��تفادة من تلك 
املش��اركة يف اتخاذ القرارات املستقبلية، 
حي��ث انن��ا نتطل��ع دوم��ا للمراجع��ة 
والتقيي��م ملش��اركاتنا املختلفة مبا يكفل 
التمثي��ل امل��رشف دون أن نكتف��ي مبا 

نحققه..”.
األوملبي��ة  اللجن��ة  أن  عس��كر  واش��ار 
الرياضية يعمالن  البحرينية واالتحادات 
جنبا إىل جنب من أجل مواصلة مس��رية 
املكتسبات واإلنجازات متطلعا ألن تثمر 
تل��ك االجتامعات ع��ن نتائ��ج ايجابية 
تكفل توسيع رقعة اإلنجازات يف مختلف 

املشاركات الخارجية القادمة.

األولمبية تطلع على التقارير الفنية لالتحادات الرياضية المشاركة بآسياد جاكرتا
عسكر يؤكد أهمية التقييم

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

رئيس اتحاد الدراجات يسلم التقرير الفني لعبدالجليل أسدعسكر يتوسط فريق التقييم الفني

يخ��وض الي��وم نج��م رياض��ة قف��ز 
الحواجز البحرينية املتألق خالد هالل 
الخاط��ري أوىل ج��والت بطولة العامل 
لقف��ز الحواجز الت��ي تحتضنها والية 
كاروالينا الش��املية بالواليات املتحدة 
األمريكي��ة التي متتد منافس��اتها حتى 
23 من ش��هر سبتمرب الجاري مبشاركة 

عاملية واسعة.
 وتعت��رب مش��اركة الف��ارس البحريني 
خال��د الخاط��ري يف ه��ذه البطول��ة 
العاملية هي أوىل املشاركات البحرينية 
يف بطوالت الع��امل لقفز الحواجز بعد 
أن تأهل عليها عن جدارة واستحقاق 
وتضم نخبة من فرس��ان قفز الحواجز 
الذين جاءوا من مختلف بلدان العامل، 
وق��د أقيم ي��وم أم��س األول الفحص 
البيطري ويوم أم��س اإلحامء عىل أن 

تنطلق أوىل الجوالت اليوم.
 وس��تتضمن املسابقات التي سيشارك 
فيه��ا الخاطري يف اليوم األول األربعاء 
ش��وط تأهييل وارتف��اع حواجزه 155 
مرتًا، يوم غٍد الخميس جولتني وارتفاع 
حواجزه��ا 165 م��رتًا، ي��وم الجمعة 
شوطني جمع النقاط وارتفاع الحواجز 

165 م��رتًا، ي��وم األحد س��يتم اختيار 
أفضل 25 فارًس��ا من العامل ومن لديه 
أكرب ع��دد م��ن النقاط ليش��اركوا يف 
الجول��ة األوىل وارتفاع حواجزها 160 
مرتًا، ويتم تصفيتهم حتى يصل العدد 
إىل 12 فارًس��ا سيتنافسون عىل املراكز 

الثالثة األوىل.
 م��ن جهت��ه، أع��رب الف��ارس خالد 
الخاط��ري ع��ن بالغ ش��كره وتقديره 
ملمث��ل جاللة امللك لألع��امل الخريية 

وشئون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة لدعمه واهتاممه 
الحواج��ز،  قف��ز  برياض��ة  املس��تمر 
معاهًدا سموه بتقديم أفضل ما لديه 
والس��عي لتحقيق أفض��ل النتائج يف 
هذه البطولة وترشف مملكة البحرين 
يف ه��ذا التجمع الريايض العاملي لقفز 

الحواجز.

أك��د 11 فريق��ا عربًي��ا املش��اركة 
يف البطول��ة العربي��ة لكرة الس��لة 
للرج��ال يف نس��ختها ال��� 31 التي 
نادي بريوت، وستقام  سيستضيفها 
الش��ياح  مجم��ع  يف  منافس��اتها 
الريايض بعاصم��ة جمهورية لبنان 
)بريوت( خ��الل الفرتة من 2 حتى 

12 أكتوبر املقبل.
وأك��دت أندي��ة س��بورتنغ بط��ل 
واالتح��اد  امل��ري  ال��دوري 
الس��كندري حامل لق��ب البطولة 
العربي��ة 5 م��رات، أهيل س��داب 
م��ن ع��امن، النفط بط��ل الدوري 
العراق��ي، الن��ر بط��ل ال��دوري 
الليبي، جمعية س��ال بطل الدوري 
املغريب، النجم الساحيل التونيس أو 
النجم الراديس بطل تونس، العريب 
بطل قطر، والكويت بطل الدوري 
الكويت��ي، إضافة إىل ناديي بريوت 
املضي��ف وهومنتمن حامل اللقب 
م��ن لبنان، املش��اركة يف النس��خة 

الجديدة من البطولة، فيام مل يؤكد 
بطل الدوري السعودي فريق أحد 

موقفه من املشاركة.
ومن املتوقع أن يكون التنافس عىل 
أرض امللع��ب كبريا؛ نظرا لألس��امء 
املهمة من األندية العربية املشاركة 
يف البطولة، إضاف��ة إىل العدد غري 
املس��بوق املتوقع مش��اركته، عىل 
صعيد املشاركة يف بطوالت األندية 

العربية وهو إىل 16 ناديا.
وم��ن املتوقع أن يح��ر يف لبنان 
كب��ار ق��ادرة الس��لة العربي��ة يف 
االتحاد العريب وعىل رأس��هم اللواء 
إسامعيل القرقاوي ورؤساء وأعضاء 

األندية العربية الكبرية.
وسبق للبنان أن استضاف البطولة 
العربي��ة لكرة الس��لة مرتني، وفاز 
بلقبه��ا كل م��ن، الحكم��ة العام 

1998، والريايض يف 2009.
م��ن  املاضي��ة  النس��خة  وكان��ت 
البطول��ة ق��د أقيمت باس��تضافة 
فريق جمعية س��ال املغريب، وتّوج 
بلقبها فريق هومنتمن اللبناين بعد 
تغلبه بصعوبة عىل صاحب األرض 
والجمهور جمعية س��ال يف املباراة 

النهائية.
ويعت��رب فريق االتحاد الس��كندري 
املري األكرث تتويجا بلقب البطولة 
حين��ام ت��ّوج بلقبه��ا يف 5 مرات، 
األع��وام: 1987 بالجزائ��ر، و1990 
بالقاه��رة،  باإلس��كندرية، و1995 

و1996 و2002 يف لبنان.
وس��تكون ه��ذه املش��اركة األوىل 
لالتحاد، يف البطول��ة العربية لكرة 

السلة، منذ نسخة العام 2009.

11 فريقا يؤكدون المشاركة في “عربية الخاطري يبدأ مشوار عالمية قفز الحواجز
األندية” للسلة بلبنان

الفارس خالد الخاطري

عوالي       المكتب اإلعالمي

البالد سبورت
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17 بلندن ك��ري��ت��ون  مضمار  على  ل��ه  األول  االن��ت��ص��ار  يحقق  ع��وال��ي  المهر 
متكن املهر عوايل ملك الشيخ دعيج 
بن سلامن آل خليفة عضو مجلس 
اإلدارة يف االتحاد املليك للفروسية 

وسباقات القدرة ورئيس لجنة القدرة 
من تحقيق االنتصار األول له يف 

سباقات الخيل وذلك عىل مضامر 
كريتون بلندن يف السباق املخصص 

لعمر )5-3 سنوات( الدرجة الخامسة 
ملسافة 1600 مرت مبشاركة 11 جوادا.

وجاء فوز املهر عوايل عىل األرضية 
الصناعية بقيادة الفارس جميس دويل 

واملدرب ساميون كرسفورد واللذين 
متكنا من قراءة السباق بصورة متميزة 

وتحديد خطة الفوز باالنتصار األول 
وتوظيف قدرات الجواد عوايل من 

أجل الوصول اىل االنتصار األول بعد 
ثالث مشاركات له.

وبهذه املناسبة هنأ الشيخ دعيج بن 

سلامن آل خليفة ممثل جاللة امللك 
لالعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة  بهذا االنتصار املتميز 

للمهر عوايل يف مضامر كريتون بلندن 
والذي يعترب من السباقات الصعبة 

والقوية نظرا للمشاركة الواسعة 

من قبل مختلف املالك مؤكدا ان 
هذه النتيجة تعكس ما وصلت اليه 
الفروسية البحرينية من مستويات 

متطورة بفضل الجهود املتميزة التي 
يبذلها سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة يف سبيل تطوير وارتقاء هذه 

الرياضة.
وأشاد الشيخ دعيج بن سلامن 

باملستوى املتميز الذي قدمه الفارس 

جميس دويل يف قيادته املهر لتحقيق 
االنتصار األول له مهنئا يف الوقت 

ذاته املدرب ساميون كرسفورد عىل 
هذه النتيجة التي تضاف لإلنجازات 
التي حققتها الفروسية البحرينية يف 

املشاركات والبطوالت املختلفة مؤكدا 
أن االنتصار يشيع أجواء التفاؤل 

بتحقيق املزيد من املراكز املتقدمة يف 
السباقات املقبلة.

يف إطار الدعم املجتمعي املتواصل 
للفعالي��ات الرياضي��ة يف مملك��ة 
البحري��ن، يش��ارك فن��دق فندق 
إنرتكونتيننت��ال ريجن��ي البحرين 
يف تقدي��م الرعاية لبطول��ة العامل 
للط��ريان الحر الداخيل 2018 التي 
ستستضيفها مملكة البحرين للمرة 
األوىل يف أكتوب��ر الق��ادم بتنظيم 
من جرافيتي اندور سكاي دايفينغ 
“ جرافيت��ي واالتح��اد البحرين��ي 

للرياضات الجوية. 
 وأعرب��ت املدير الع��ام لجرافيتي 
خول��ة الح��امدي ع��ن اعتزازه��ا 
ملشاركة فندق فندق إنرتكونتيننتال 
الرعاي��ة  تقدي��م  يف  ريجن��ي 
للبطولة؛ انطالًقا من حرص الفندق 

عىل دعم الفعالي��ات الرياضية يف 
اململكة للوصول إىل األهداف التي 

وجدت من أجلها. 

وأضاف��ت “ نق��در عالي��ا ال��دور 
الرائ��د ال��ذي يق��وم ب��ه فن��دق 
اإلنرتكونتيننت��ال يف دع��م البطولة 

التي تحظى بوجود فرق عالية مام 
سيسهم بال شك يف إنجاحها بشكل 
متميز يرتقي إىل حدود طموحات 

وتطلعات مملكة البحرين”.
 م��ن جانب��ه، ق��ال املدي��ر العام 
لفن��دق إنرتكونتيننت��ال ريجن��ي 

البحرين يان إفس��يتش إن الفندق 
حري��ص ع��ىل أن يك��ون ضم��ن 
قامئة الرع��اة للبطولة، فهو واجب 
مجتمع��ي يقدمه تج��اه املجتمع 
الريايض والش��بايب خصوصا وتجاه 
البحرين عموما، مؤكدا أن الرعاية 
مث��رة للتعاون املميز ب��ن الفندق 
وجرافيت��ي، مش��ريًا إىل أن ه��ذه 
البطول��ة أك��دت مكانته��ا الكبرية 
وستجذب  الرياضية  البطوالت  بن 
الفرق العاملية والجمهور والشباب 
معرب��ا  بفعالياته��ا،  لالس��تمتاع 
ع��ن تقدي��ره للخط��وات الرائدة 
به��ا جرافيت��ي يف  قام��ت  الت��ي 
س��بيل االرتقاء بالحركة الش��بابية 

والرياضية يف اململكة.

“ريجنسي البحرين” يرعى بطولة العالم للطيران الحر الداخلي 2018

dojomoto rac- “شش��ارك فريق 
 UAE“ البحريني يف س��باق ”ing
لس��يارات   ”X30 Challange
الكارتنج، والذي س��يقام يف حلبة 
ديب للكارتن��ج يوم الجمعة املقبل 

املوافق 21 سبتمرب الجاري.
ويش��ارك الفري��ق يف فئت��ن من 
الس��باق ال��ذي يق��ام يف جولت��ه 
األوىل، إذ سيتنافس املتسابق راشد 
املعمري يف فئة األس��اتذة، يف حن 
سيتنافس املتسابق “لوكا كن” يف 

فئة “املايكرو”.
ويبل��غ ع��دد الفرق املش��اركة يف 
البطول��ة 12 فريقا م��ن مختلف 

دول العامل.
وس��يتنافس راشد املعمري يف فئة 
األس��اتذة مع 20 متس��ابقا آخرا، 
فيام سيتنافس “لوكا كن” مع 19 

متسابقا آخرا.
وقال املتس��ابق راشد املعمري إن 
الهدف األس��ايس من املشاركة يف 
الس��باق هو املنافس��ة عىل لقب 
البطول��ة، مش��ريا إىل أن الفري��ق 
سبق له املش��اركة يف العديد من 
البط��والت املحلي��ة والخارجي��ة، 

وحقق إنجازات متعددة.

ولفت إىل أن االستعدادات لسباق 
“UAE X30 Challange” بدأت 
منذ يوم 16 س��بتمرب الجاري عرب 
التدريب��ات والتحضريات املكثفة، 
مشريا إىل أن اإلعداد سينتهي يوم 

الخميس املوافق 20 سبتمرب.
مكث��ف  اإلع��داد  أن  وأوض��ح 
خ��الل الف��رتة الحالي��ة، للوصول 

إىل الجهوزي��ة املطلوبة من أجل 
الس��باق  اإليجايب خالل  الظه��ور 

واملنافسة عىل املراكز املتقدمة.
وذك��ر أن املنافس��ة يف البطول��ة 
ستكون قوية عرب وجود متسابقن 
م��ن مختل��ف ال��دول العاملي��ة، 
الس��باقات  تحظ��ى  أن  متوقع��ا 
مبنافسة كبرية وإثارة وقوة وندية 

من أجل الظفر باملراكز األوىل.

املعمري  املتس��ابق راش��د  ووعد 

بتحقيق اإلنج��از وتحقيق املراكز 

املتقدمة، مش��ريا إىل أن مش��وار 

البطول��ة طوي��ل، متمنيا أن تكلل 

جهوده بإح��راز لقب البطولة مع 

نهايتها يف العام 2019.

فريق “dojomoto racing” يشارك
”UAE X30 Challange“ في سباق 

البالد سبورت

المعمري يواصل التحضير للجولة األولى

الفريق المشارك

مبنى فندق الريجنسيخولة الحماديإفسيتش

فريق وزارة الداخلية للقفز الحر 
يشارك في بطولة العالم

وزارة الداخلية: يستعد فريق وزارة الداخلية للقفز الحر 
للمشاركة يف بطولة العامل الثالثة للطريان الحر الداخيل وكذلك 

لتقديم عروض جوية يف مراسم البطولة التي تستضيفها مملكة 
البحرين يف الفرتة من 25 إىل 28 أكتوبر املقبل وينظمها 

جرافيتي اندور سكاي دايفينغ بالتعاون مع االتحاد البحريني 
للرياضات الجوية.

 وبهذه املناسبة، تقدم قائد فريق القفز الحر بالشكر والتقدير 
إىل وزير الداخلية عىل دعمه املستمر للفريق وتوجيهاته 

بتوفري التسهيالت كافة الرامية إىل رفع كفاءة أعضاء الفريق 
لتقديم أفضل العروض الرياضية الجوية وتحقيق اإلنجازات 

سواء عىل املستوى املحيل أو العاملي، متطلعا إىل تحقيق نتائج 
مرشفة يف هذه البطولة وإىل تحقيق املزيد من اإلنجازات 

والنجاحات التي تليق باسم مملكة البحرين.
يذكر أن الفريق شارك بتقديم عروض جوية يف مناسبات سابقة 

من بينها سباق الفورموال 1.

الشيخ دعيج بن سلمان 

الرف��اع  ن��ادي  إدارة  قدم��ت 
خطابا رس��ميا إىل االتحاد العريب 
لكرة الق��دم؛ لطلب نقل مباراة 
الفريق الكروي األول أمام فريق 
الجزائر  الجزائر م��ن  مولودي��ة 
إىل بلد محايد، ضمن منافسات 
إياب دور ال� 32 من كأس العرب 

لألندية األبطال.
وجاء الطلب الذي أرسله الرفاع 
لالتحاد العريب قبل حوايل ش��هر 
بسبب انتش��ار مرض الكولريا يف 

الجزائر.

ومل يعل��ق االتح��اد العريب عىل 
طل��ب الرف��اع بخص��وص نقل 
املباراة، وهو ما يعني أن األمور 
ستسري نحو إقامة لقاء إياب دور 
ال� 32 يف الجزائر يوم 28 سبتمرب 
الج��اري، بع��د أن تالقي��ا ذهابا 
يف البحري��ن ي��وم 9 أغس��طس 
للجزائري��ن  املب��اراة  وانته��ت 

بنتيجة )2-1(.
وعىل صعيد متص��ل، فإن أفراد 
الوفد الذي س��يغادر إىل الجزائر 
للمهم��ة العربية عم��د إىل أخذ 

الوقائي��ة  التطعي��م  جرع��ات 
الصحي��ة من م��رض الكولريا يف 

الجزائر.
إىل ذلك، يغادر س��اموي الرفاع 
األحد  ي��وم  البحري��ن  مملك��ة 
املقبل مب��ارشة بعد خوض لقاء 
الجولة الثاني��ة من دوري نارص 
بن حم��د املمت��از أم��ام فريق 
الرف��اع الرشقي، حيث س��يصل 
الرفاعي��ون إىل الجزائ��ر صب��اح 
يوم اإلثنن املوافق 24 س��بتمرب 

الجاري.

وتأيت املغادرة املبكرة للرفاعين؛ 
بهدف االستعداد األمثل للمهمة 
العربي��ة واملب��اراة املرتقبة التي 
س��تحدد هوية املتأهل إىل دور 

ال� 16.
وسيستقر فريق الرفاع يف فندق 

“شرياتون نادي الصنوبر”.
ق��دم  الرف��اع  أن  إىل  يش��ار 
مباراة  مميزة خالل  مس��تويات 
الذه��اب، وكان قريبا من الفوز 
لوال الفرص الكثرية التي أضاعها 
كفيلة  كان��ت  والت��ي  العب��وه، 

بحسم األمور من لقاء الذهاب.
ويتوجب عىل الرفاع الفوز 

بهدفن نظيفن يف لقاء 
تأهله  إلعالن  اإلياب 

إىل دور ال��� 16، أو 
الف��وز بنتيجة )-2
1( ملد الحس��م إىل 
األوق��ات اإلضافية 
الرتجي��ح،  وركالت 

فيام لن يكون الفوز 
كافيا  نظي��ف  بهدف 

للتأهل.

جرعات تطعيم صحية للرفاع قبل المغادرة إلى الجزائر
لمالقاة المولودية في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية

أحمد مهدي



حفلت املباري��ات الثالث األوىل 
من دوري نارص بن حمد املمتاز 
لك��رة القدم للموس��م الريايض 
م��ن  بالعدي��د   2019  -  2018

املجريات.
ولعبت 3 مباريات من أصل 5 يف 
الجولة، إذ لعب الرفاع واملنامة، 
الشباب والبديع، والرفاع الرشقي 
مع الحالة، فيام تم تأجيل مباراة 
املحرق مع الح��د، واملالكية مع 
النجم��ة؛ نظرا الرتب��اط املحرق 
التي  الس��وبر  ب��كأس  والنجمة 
أقيمت يوم 15 سبتمرب الجاري.

فوز رباعي

فريق الرفاع س��جل بداية إيجابية 
ورسيع��ة وقوية يف دوري نارص بن 
حم��د، بعد أن دك مرمى املنامة ب� 

4 أهداف دون رد.
ومتكن “الس��اموي” م��ن حصد 3 
نقاط مثينة ومهمة للغاية يف بداية 
مشواره عىل حساب املنامة الذي مل 

يبدأ املنافسات بصورة جيدة.

تعادل سلبي

وس��جلت حال��ة التعادل الس��لبي 
األوىل يف مباراة الش��باب والبديع، 
ع��ن  الفريق��ان  عج��ز  أن  بع��د 
املباراة  نقاط  ليتقاس��ام  التهديف؛ 
التي جمعتهام، وهي األوىل للبديع 
بعد صعوده حديثا هذا املوسم إىل 

الدوري املمتاز.

هدف شرقاوي

ومتك��ن الرفاع الرشقي م��ن الفوز 

ع��ىل الحالة بهدف دون رد يف لقاء 
ه��و األول للصاع��د الجديد حديثا 

“برتقايل الحالة”.

أوتشي الهداف

تصدر محرتف فريق الرفاع أوتيش، 
قامئ��ة ه��دايف الدوري بع��د ختام 
املباري��ات التي أقيمت ضمن إطار 
الجول��ة األوىل، إذ س��جل أوت��يش 
هدف��ن يف مرم��ى ح��ارس املنامة 

أرشف وحيد.
ويعد أوتيش من املحرتفن املميزين، 
وقاد النجمة املوسم املايض إلحراز 
لقب كأس امللك، وسيشكل إضافة 
قوية للرفاع هذا املوس��م، وس��بق 
أن مث��ل ناديي املح��رق والحد يف 

البحرين أيضا.

أول حالة طرد

سجل العب فريق الرفاع سيد رضا 
عيىس نفس��ه كأول العب يتحصل 
عىل بطاق��ة حمراء يف الدوري هذا 

املوسم.
وأش��هر الحكم وليد محمود الذي 
أدار لق��اء الرف��اع واملنامة البطاقة 
الحمراء لس��يد رضا بع��د حصوله 

عىل بطاقتن صفراوين.

تطور الفت

ح��ارس فريق الش��باب، الدويل 
ق��دم مس��تويات  ع��ي عيىس 

متط��ورة خ��الل املب��اراة التي 
جمعت املاروين بالبديع.

وأنقذ عي عي��ىس مرمى فريق 
الش��باب يف أك��ر من مناس��بة 
ألهداف محققة لفريق البديع.

هذا األداء أثبت من خالله عي 
عيىس تط��ور مس��تواه، والذي 
أهل��ه ليك��ون موج��ودا ضمن 
صف��وف قامئة املنتخب الوطني 

األول، وخ��اض حديث��ا مباراته 
الودي��ة األوىل أم��ام منتخ��ب 

الصن.

دور بارز للشروقي

قدم العب فريق البديع الشاب 
أحمد الرشوقي، أداء مميزا رغم 
صغر س��نه خالل مباراته األوىل 
يف دوري نارص بن حمد املمتاز.

ويبلغ الرشوق��ي من العمر 18 
عام��ا، وهو الع��ب يف صفوف 

منتخبنا األوملبي.
وميتل��ك الرشوق��ي العديد من 
فنيا ومهاريا،  املميزة  اإلمكانات 
ولع��ب دورا ب��ارزا يف صفوف 
نقطة  الخرضاء” خالل  “الخيول 
االنطالق، وس��يكون بال شك له 
دور ب��ارز ومؤث��ر يف تش��كيلة 
الفري��ق عرب م��ا يقدم��ه عىل 

األطراف يف الناحية الهجومية.

إثارة مرتقبة

مرتقبة خالل  اإلثارة  وس��تكون 
مباري��ات الجول��ة الثانية التي 
س��تقام يوم��ي األح��د واإلثنن 
املقبل��ن، إذ يلعب ي��وم األحد 
الرفاع مع الرفاع الرشقي، والحد 
م��ع املنام��ة، فيام يلع��ب يوم 
النجمة،  الش��باب م��ع  اإلثنن: 

واملالكية مع الحالة.

إثارة كبيرة في انطالقة دوري ناصر بن حمد الممتاز
أحمد مهدي

أوتشي خالل فرحته بأحد هدفيه

لقطة لحارس الشباب علي عيسى

الرفاع الشرقي حقق بداية إيجابية

مدرب الرفاع علي عاشور

يشارك منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
يف بطولة “ع��ودة األوملبي”، وهي 
بطول��ة ودي��ة ثالثي��ة للمنتخبات 
األوملبية س��تقام يف دول��ة الكويت 
بتنظيم االتحاد الكويتي لكرة القدم 

خالل شهر أكتوبر املقبل.
وتقام البطولة خالل الفرتة 9 وحتى 
15 أكتوبر املقبل مبش��اركة منتخبنا 
األوملبي ومنتخب الكويت األوملبي 

ومنتخب السعودية األوملبي.
وأصدر االتحاد الكويتي لكرة القدم 
جدول مباريات البطولة، إذ سيدشن 
املنتخب مشواره يف البطولة يوم 9 
أكتوبر مبالق��اة منتخب الكويت يف 
الجولة األوىل، ع��ىل أن يلعب لقاء 
الجول��ة الثانية يوم 12 أكتوبر أمام 

منتخ��ب الس��عودية، في��ام تلعب 
الجول��ة الثالثة ي��وم 15 أكتوبر بن 

منتخبي الكويت والسعودية.
وتق��ام البطولة ضمن إط��ار “أيام 

الفيفا” خالل شهر أكتوبر.
وم��ن املؤم��ل أن ينطل��ق إع��داد 
الودية  للبطولة  األوملب��ي  املنتخب 
الثالثية خالل ش��هر أكتوبر املقبل، 
عىل أن تضم قامئة املنتخب للبطولة 

23 العبا بحسب لوائح البطولة.
وت��أيت مش��اركة منتخبن��ا األوملبي 
يف البطول��ة ضمن إط��ار التحضري 
واإلع��داد لالس��تحقاقات املقبل��ة، 
إذ يتمثل أبرز اس��تحقاق املشاركة 
يف التصفي��ات املؤهلة لكأس آس��يا 
املؤهل��ة   2020 عام��ا   23 تح��ت 

ألوملبياد طوكيو 2020، مع اإلش��ارة 
إىل أن التصفيات ستقام خالل شهر 

مارس من العام 2019.
وتعترب البطولة الودية ضمن مراحل 
اإلعداد للتصفيات التي ستستضيف 
مملكة البحرين إحدى مجموعاتها، 
مباري��ات  منتخبن��ا  س��يلعب  إذ 
مجموعت��ه يف البحري��ن عىل أرضه 

وبن جامهريه خالل مارس املقبل.
وكان املنتخ��ب األوملبي قد ش��ارك 
خالل الف��رتة األخرية يف العديد من 
البط��والت اإلعدادي��ة للتصفي��ات 
اآلسيوية املقبلة، إذ شارك املنتخب 
خالل ش��هري أبريل ومايو املاضين 
يف بطولة إندونيس��يا الودية وأحرز 
ش��ارك  ك��ام  باس��تحقاق،  لقبه��ا 

خ��الل ش��هر أغس��طس املايض يف 
بطول��ة ميامنار الودي��ة وأحرز فيها 

املرك��ز الثال��ث. وش��ارك املنتخب 
األوملبي أيضا خالل منافس��ات كرة 

الق��دم ب��دورة األلعاب اآلس��يوية 
)آس��ياد جاكرتا( التي اس��تضافتها 
إندونيس��يا حديث��ا خالل ش��هري 
أغس��طس املايض وسبتمرب الجاري، 
ومتك��ن من الوصول ل��دور ال� 16، 
وجاءت مشاركته عىل خالف باقي 
املنتخبات، إذ فض��ل الجهاز الفني 
للمنتخ��ب االعت��امد ع��ىل مواليد 
أق��ل م��ن  1997 - 2000 وه��ي 
لآلس��ياد، حيث  املح��ددة  األعامر 
ان االعتامد ع��ىل مجموعة مواليد 
1997 - 2000؛ كونه��ا املجموع��ة 
التي ستش��ارك يف تصفي��ات العام 
املقب��ل املؤهلة لكأس آس��يا تحت 
23 عام��ا 2020 املؤهل��ة ألوملبياد 

طوكيو 2020.

المنتخب األولمبي يشارك في بطولة “عودة األولمبي” بالكويت
اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

منتخبنا األولمبي لكرة القدم
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أك��د نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة 
نادي الرفاع رئيس جهاز كرة القدم 
بالن��ادي س��مو الش��يخ خليفة بن 
ع��ي آل خليف��ة، أن ف��وز الفريق 
األول لكرة القدم عىل نظريه املنامة 
بأربع��ة أه��داف دون رد لن يغري 
اإلدارة  الت��ي وضعته��ا  األه��داف 

للفريق.
وكان الرف��اع قد افتتح مش��واره يف 
دوري نارص بن حم��د املمتاز لكرة 
الق��دم بالفوز عىل املنام��ة بأربعة 
أهداف دون مقابل سجلها النيجريي 
أوشيه اغبا )هدفان(، كميل األسود 

وحمد شمسان.
وقال س��موه إن هذا الفوز ال يعدو 

كون��ه ثالث نق��اط م��ن 54 نقطة 
متاح��ة يف بطولة الدوري، مش��ريا 
سموه إىل أن تحقيق بطولة الدوري 
غاي��ة لن يت��م تجاهله��ا لكن ذلك 
ليس م��ن األولوي��ات ل��دى إدارة 
النادي بق��در صناعة فريق منافس 
عىل مدى الس��نوات القادمة يلبي 
الرفاعي��ة  الجامه��ري  طموح��ات 

العاشقة.
وأضاف سموه: “هذا الفوز العريض 
ج��اء بعد االنضب��اط والجدية التي 
ظهر عليها أفراد الفريق من العبن 
وجهازي��ن فني وإداري، ال ميكن أن 
تكون النتيجة الكبري س��ببا يف تغيري 
آلية العمل واألهداف التي وضعتها 

إدارة النادي”.
وأش��اد س��موه باألداء الذي قدمه 

املب��اراة، مطالبا  الالعب��ون خ��الل 
س��موه مبواصلة هذه املس��تويات 

اإليجابي��ة الت��ي من ش��أنها إعادة 
الفري��ق األول لوضع��ه الطبيع��ي 

كأحد أعظم األندية البحرينية.
وأوضح نائب رئي��س نادي الرفاع أن 
هذا الف��وز ال يجب أن ينيس الفريق 
تصحي��ح بع��ض األخط��اء ومواصلة 
العم��ل برت��م ع��ايل م��ن الجدي��ة 
واالنضباط، مؤكدا س��موه أن املشوار 
ال يزال طويال لتحقيق التطلعات التي 
يسعى لها مجلس إدارة نادي الرفاع.

كام طالب س��مو الشيخ خليفة بن 
ع��ي بن عيىس آل خليفة الجامهري 
الرفاعي��ة بالوقوف خل��ف الفريق 
بش��كل أكرب، إضاف��ة إىل العمل يف 
اتجاه موازي لعمل الفريق بحثا عن 
األهداف األساسية بعيدا عن الفوز 

أو الخسارة.

خليفة بن علي: الفوز الكبير على المنامة لن يغير أهداف الرفاع
مؤكدا أن الهدف األساس صناعة فريق منافس يلبي طموح الجماهير

الحنينية          نادي الرفاع

فريق الرفاعسمو الشيخ خليفة بن علي
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 أع��رب رئيس الخدم��ات اإلدارية 
مبجم��ع الس��لامنية الطب��ي التابع 
لوزارة الصحة، رئيس اللجنة الطبية 
ملس��ابقة  العليا  املنظمة  باللجن��ة 
دوري ن��ارص بن حمد املمتاز لكرة 
الق��دم جاس��م محم��د بح��ر عن 
س��عادته باختياره ومشاركته عضوا 
يف اللجنة املنظمة لهذه املس��ابقة 
التي تحمل اسام غاليا عىل الجميع 
هو اس��م نارص الش��باب والرياضة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية.
وق��ال بحر: “بداي��ة أتوجه بجزيل 
االتحاد  لرئي��س  والتقدير  الش��كر 
البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة 
املنظمة العليا ملسابقة دوري نارص 
بن حمد املمتاز لكرة القدم الشيخ 
عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
عىل منحي الثقة ألك��ون متواجدا 
بني إخواين أعض��اء اللجنة املنظمة 
العلي��ا لهذه املس��ابقة مبس��امها 
وحلته��ا الجديدة، وذل��ك كرئيس 
اللجن��ة الطبي��ة، والت��ي س��تكون 
مس��ؤولة عن كافة األم��ور الطبية 

املتعلقة بهذه املسابقة”.
وأضاف: “وقد قمت بالتواصل مع 
الجهات الطبية املعنية، التي أبدت 
تعاونه��ا الكبري والتام مع اللجنة يف 
توفري كافة اإلمكانات الالزمة لدعم 
نجاح املس��ابقة، حيث تم االتفاق 
م��ع مس��ؤول اإلس��عافات مبجمع 
الس��لامنية الطبي ي��ارس عيل عىل 
توفري سيارات اإلسعاف يف املالعب 
بحسب الجدول  املعتمد ملباريات 
املسابقة، كام تم االتفاق مع مدير 
املركز الوطني للطب الريايض التابع 
خالد  البحرينية  األوملبي��ة  للجن��ة 
الش��يخ؛ ليكون مسؤوال عن فحص 
املنش��طات، وال��ذي أب��دى بدوره 
تعاون��ا كب��ريا لعق��د ورش العمل 
وال��دورات لجميع فرق املس��ابقة 
عن املنشطات، وبنينّ أنه يكفي أخذ 

10 عينات لجميع األندية”.
وأكد أن العمل يف هذه املس��ابقة 
الكروية األم رشف للجميع، مضيفا 
أن هذه املس��ابقة ستشهد تغريات 
إيجابي��ة ع��ىل جميع املس��تويات 
الس��يام الطبية، والتي من ش��أنها 
مس��توى  رف��ع  يف  تس��اهم  أن 
الخدم��ات الطبي��ة الرياضية التي 
تدعم املس��ابقات املحلية، مش��ريا 
العلي��ا  املنظم��ة  اللجن��ة  أن  إىل 
تتطل��ع أن تحق��ق جمي��ع اللجان 
العامل��ة أع��ىل مع��دالت النجاح، 
ع��ىل الش��كل يس��اهم يف تنفي��ذ 
الش��يخ  وترجمة توجيهات س��مو 
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة؛ من 
أجل النهوض باملس��ابقات الكروية 

املحلي��ة، مب��ا ينعك��س بالفائ��دة 
الكبرية ع��ىل رفع مس��توى الفرق 
باألندي��ة وظهور مزيد من الالعبني 
الكروي��ة،  واملواه��ب   املميزي��ن 
وال��ذي يخ��دم تكوي��ن منتخ��ب 
وطني قوي قادر عىل املنافس��ة يف 
املش��اركات والبط��والت اإلقليمية 
والقاري��ة والدولية القادمة، والذي 
يحقق الهدف الرئيس لرؤية سموه 
2022 بتواج��د املنتخب البحريني 
مبوندي��ال كأس العامل، والذي يعترب 
حلم كل بحريني يتطلع أن يشاهد 
املنتخب يف  العرس الكروي العاملي.

العالي يترأس اجتماًعا 
تنسيقًيا للجنة اإلعالمية

عقدت اللجنة اإلعالمية لدوري نارص 
بن حمد املمتاز، اجتامعا تنس��يقيا، 
برئاس��ة عضو اللجنة املنظمة العليا 
اإلعالمية  اللجن��ة  ورئي��س  للدوري 

عباس العايل.

التنس��يق  بهدف  االجت��امع  وج��اء 
واإلع��داد للعمل اإلعالم��ي املتعلق 
ب��دوري ن��ارص ب��ن حم��د املمتاز، 
واالطالع ع��ىل خطة العمل للمرحلة 
انط��الق  م��ع  خصوص��ا  املقبل��ة، 

املنافسات.
واطل��ع عباس العايل أعض��اء اللجنة 
عىل خطة العم��ل اإلعالمية لدوري 
ن��ارص بن حم��د املمت��از، ناقال لهم 
تحيات رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
لدوري نارص بن حمد املمتاز، الشيخ 
عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

وأكد العايل أن عمل اللجنة اإلعالمية 
كبري خ��الل منافس��ات دوري نارص 
ب��ن حمد املمتاز، مش��ريا إىل أهمية 
تكثي��ف الجهود والعم��ل؛ من أجل 
إظه��ار ال��دوري بأبه��ى ح��ىل عىل 

الصعيد اإلعالمي.
وأش��ار إىل أن اللجن��ة س��يقع عىل 
عاتقها عمل كبري يف جوانب مختلفة، 

منوه��ا إىل ال��دور الب��ارز للجنة يف 
عكس ما يش��هده الدوري من تطور 
الفت ومميز، حيث تش��مل التغطية 
مح��اور التحرير الصحفي عرب تزويد 
الصحف باألخبار الرس��مية املتنوعة، 
إضافة إىل العمل يف وسائل التواصل 
االجتامع��ي من خالل ن��ر النتائج 
الالعبني  م��ع  املص��ورة  واللق��اءات 

واإلداريني واملدربني.
وأش��اد العايل بالتعاون الكبري الذي 
أبداه رؤس��اء األقس��ام الرياضية يف 
الصحف يف فرد املس��احة املناس��بة 
ووض��ع ترويس��ة البطول��ة، وكذلك 
وكالة أنب��اء البحرين “بن��ا” وموقع 
ك��ووورة، مؤك��دا أن ه��ذا التعاون 
املثمر مع كافة وسائل اإلعالم مبا فيها 
رئيسة قناة البحرين الرياضية مريم 
بوكامل ووسائل التواصل االجتامعي 
سيس��هم يف إنجاح البطولة وإبرازها 

بالصورة املميزة.
ويرتأس عباس العايل اللجنة اإلعالمية 

ل��دوري ن��ارص ب��ن حم��د املمتاز، 
وتض��م يف عضويته��ا: فريق التحرير 
املك��ون م��ن أحم��د مه��دي، وليد 
املعاودة، فريق التصوير الفوتوغرايف 
املك��ون من جعفر عيل وس��يد عيل 
املوس��وي، خليل إبراهي��م “تصوير 
الفيديو واملونتاج”، ومحمد الهاجري 

“التصميم”.
وتق��رر تعيني أحمد مهدي منس��قا 

للجنة.
وت��م خالل االجت��امع توزيع األدوار 
ع��ىل أعض��اء اللجن��ة كال يف مجال 
اختصاصه، كام تقرر أن يعقد اجتامع 
تنس��يقي آخر خالل األي��ام املقبلة؛ 
الس��تعراض م��ا تم إنج��ازه وتقديم 
واملتطلبات  االحتياج��ات  تفاصي��ل 

واملقرتحات للفرتة املقبلة.

األندية تشكر سمو         
الشيخ ناصر بن حمد

 أعربت األندية املش��اركة يف دوري 

نارص بن حمد املمت��از لكرة القدم 
عن بالغ ش��كرهم وتقديره للرعاية 
الكرمي��ة من جانب س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة للدوري 

املمتاز.
وحرصت األندية عىل تقديم الشكر 
لس��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة عىل رعايته الكرمية للدوري، 
وذلك ع��رب حمل يافطات الش��كر 
لسموه خالل مباريات الجولة األوىل 
م��ن ال��دوري، والت��ي أقيمت عىل 
مدار يومي السبت واألحد املاضيني.
ورف��ع العبو فري��ق الرف��اع خالل 
مباراة املنامة يافطة ش��كر متضمنة 
عبارة “شكرا شيخ الشباب”، إضافة 
إىل ص��ورة س��مو الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
ورف��ع العب��و فريق الحال��ة خالل 
يافط��ة  الرق��ي  الرف��اع  مب��اراة 
تضمنت صورة س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة، وعبارة “ش��كرا 
سيدي س��مو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة”.

 لباس خاص للمصورين 
وتواصل إصدار البطاقات 
اإلعالمية

اعتمدت اللجن��ة اإلعالمية لدوري 
نارص بن حم��د املمتاز لكرة القدم 
لباس��ا خاصا للمصوري��ن التابعني 
ملختلف وس��ائل اإلعالم الراغبني يف 

تغطية منافسات الدوري.
وج��اء تصمي��م اللب��اس الخ��اص 
متضمنا شعار دوري نارص بن حمد 
املمت��از، إضافة إىل ش��عار االتحاد 
البحرين��ي لكرة الق��دم، كام حمل 

إشارة إىل املصورين من الخلف.
ي��أيت ذلك ضم��ن إط��ار االهتامم 
املختلفة،  اإلع��الم  مبمثيل وس��ائل 
وتقدي��م التس��هيالت له��م داخل 

امللعب.
اإلعالمي��ة  اللجن��ة  أن  إىل  يش��ار 
مازال��ت تتلق��ى طلب��ات إص��دار 
البطاق��ة اإلعالمي��ة الجديدة عىل 
mediac.bfa@gmail. اإلميي��ل 
com، ع��ىل أن يتضم��ن الطل��ب: 
االسم والجهة والصفة باإلضافة إىل 

صورة شخصية.

الح��كام  مح��ارضو  يش��ارك 
باالتح��اد البحريني لكرة القدم 
يف دورة “فوت��ورو 3”، والت��ي 
لكرة  ال��دويل  االتحاد  ينظمه��ا 
القدم )الفيفا( يف دولة الكويت 
خالل الفرتة 9 وحتى 14 أكتوبر 

املقبل.
وتلقى مح��ارضو الحكام دعوة 
من االتحاد الدويل للمشاركة يف 
الدورة التي تنظم بهدف إعداد 

محارضي حكام كرة القدم.
ويش��ارك يف ال��دورة كل م��ن: 
عض��و لجن��ة الح��كام باالتحاد 
الق��دم صالح  لكرة  البحرين��ي 
العب��ايس بصفته مح��ارضا فنيا، 
والحكم الدويل الس��ابق جميل 
جمع��ة بصفت��ه مح��ارضا فنيا، 
باإلضاف��ة إىل الحكم املس��اعد 
إبراهيم سبت  الس��ابق  الدويل 

بصفته محارضا بدنيا.

إىل ذل��ك، يش��ارك عض��و لجنة 
الحكام باالتحاد البحريني لكرة 
القدم ومقيم حكام كرة الصاالت 
اآلسيوي عبدالرحمن عبدالقادر 
يف دورة “فوتورو 3” التي ستقام 
يف تايلند خ��الل الفرتة 9 وحتى 
14 أكتوبر املقبل، وذلك بتنظيم 
من االتحاد ال��دويل لكرة القدم 

)الفيفا(.
إعداد  به��دف  ال��دورة  وت��أيت 

محارضي حكام كرة الصاالت.
وستش��هد الدورة مش��اركة 31 
مش��اركا آخرا م��ن من مختلف 
جان��ب  إىل  اآلس��يوية  ال��دول 

عبدالرحمن عبدالقادر.
يأيت ذل��ك ضمن إط��ار اهتامم 
االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
كاف��ة،  التحكيمي��ة  بالك��وادر 
ع��ىل مش��اركتها يف  والح��رص 

مختلف الدورات التدريبية.

“اللجنة الطبية” جاهزة لدعم دوري ناصر بن حمد الممتاز

العباسي وجميل وسبت وعبدالقادر يشاركون في دورة “فوتورو 3”

مؤكدا االستعداد لتوفير اإلمكانات كافة للمسابقة... جاسم بحر:

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

عبدالرحمن عبدالقادرصالح العباسي

يافطة شكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد من نادي الرفاع

من مباريات الجولة األولى

من اجتماع اللجنة اإلعالمية

يافطة شكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد من نادي الحالة

رجال اإلسعاف خالل عملهم في المالعب

جاسم بحر
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)وكاالت(: تدخ��ل أغل��ب األندي��ة 
الكبرية غامر مس��ابقة دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة القدم الي��وم األربعاء 
حيث تنتظره��ا مواجهات مختلفة 

الصعوبة.
ويب��دأ ري��ال مدريد مس��عاه نحو 
والف��وز  القي��ايس  تعزي��ز س��جله 
بلقب املسابقة للمرة الرابعة تواليا 
والرابع��ة ع��رة يف تاريخ��ه، من 
املجموعة الس��ابعة الت��ي تبدو يف 
متناوله، بالنظر اىل الفوارق الكبرية 
بينه وبني منافس��يه الذين سيكون 
ضيفه روم��ا االيط��ايل أقواها وأول 

منافسيه يف الجولة االوىل.
ويب��دو ري��ال وروما ال��ذي وصل 
املوس��م امل��ايض اىل نص��ف النهايئ 
قب��ل   1984 من��ذ  األوىل  للم��رة 
الخروج عىل يد ليفربول اإلنجليزي، 

بطاقتي  النتزاع  املنطقيني  املرشحني 
التأهل عن املجموعة.

وتعود املواجهة األخرية بني الناديني 
اىل مث��ن نه��ايئ 2015 - 2016 حني 
فاز ريال ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 
-2صفر. وس��تكون مواجهة النسخة 
الحالية الرابعة بينهام يف الدور األول 
والسادس��ة إج��امال )10 مباري��ات 
س��ابقة وفاز ري��ال يف 6 وروما يف 3 

مقابل تعادل واحد(.
ويدخل ريال النسخة الحالية بدون 
س��احه الهجومي الفت��اك، الهداف 
التاريخي للمسابقة الدويل الربتغايل 
كريس��تيانو رونال��دو )121 هدفا( 
املنتقل ه��ذا الصيف اىل يوفنتوس، 
ومهندس “هاتريك” املواسم الثاثة 
األخرية مدرب��ه الفرنيس زين الدين 

زيدان.

لكن الجناح الدويل الويلزي غاريث 
بي��ل، املس��تفيد االكرب م��ن رحيل 
رونالدو، شدد عىل أن الفريق الذي 
يدربه هذا املوس��م اإلسباين جولن 
لوبيتيغ��ي “ميك��ن أن يكون أفضل 
)...( ه��ذه بداي��ة جدي��دة وتحد 

جديد”.
أضاف الويلزي “نحن مستعدون”.

وس��اهم انتق��ال رونال��دو يف منح 
بيل فرص��ة أكرب للربوز واملش��اركة 

كأسايس.
وقال “بطبيعة الحال س��يكون األمر 
مختلف��ا بعض ال��يء بعدم وجود 
العب كبري” مث��ل الربتغايل، مضيفا 
“رمبا ب��ات األمر أكرث راح��ة، نعم. 
نعتق��د أنن��ا بتنا أق��رب اىل فريق، 
نعم��ل كوح��دة واحدة ب��دال من 

العب واحد”.
وع��ىل رغم أن رونال��دو كان أفضل 
هداف لريال يف املس��ابقة املوس��م 
بي��ل  اال أن  امل��ايض )15 هدف��ا(، 
الذي ش��ارك كبدي��ل يف النهايئ ضد 
ليفرب��ول، س��جل هدف��ني ليمن��ح 
فريق��ه الفوز 1-3 واللقب الرابع يف 
املواس��م الخمس��ة األخرية )2014، 

2016، 2017 و2018(.
اس��تغال  مدريد  ريال  وس��يحاول 
املعنويات املهزوزة لدى العبي روما 
بعد تعرثه��م يف املباري��ات الثاث 
األخ��رية يف الدوري )تع��ادالن عىل 
أرضه أمام أتاالنتا وكييفو وخس��ارة 
أم��ام مضيف��ه مي��ان 2-1(، لكن 
العبي فريق العاصمة حذروا النادي 
املليك من االستخفاف بهم مستدلني 
مبا فعلوه بغرميه برش��لونة املوسم 

امل��ايض عندما أطاحوا ب��ه من ربع 
النهايئ بالفوز عليه بثاثية نظيفة يف 
روما بعدما كانوا قد خرسوا 4-1 يف 

كامب نو.
وكان روم��ا قريب��ا من بل��وغ نهايئ 
املوس��م املايض، اذ فاز إيابا يف روما 
2-4 ع��ىل ليفرب��ول، بعدم��ا خرس 

أمامه يف إنجلرتا 2-5.
ويف املجموعة ذاتها، يلتقي فيكتوريا 
بلزن التش��ييك مع سس��كا موسكو 
ال��رويس يف مباراة متكافئة يس��عى 
كل منه��ام اىل حصد نقاطها الثاث 
يف سعيه ملنافسة روما عىل البطاقة 

الثانية يف املجموعة.
-يوفنتوس بقيادة رونالدو

يب��دأ فري��ق “الس��يدة العج��وز” 
س��عيه اىل فك النحس الذي يازمه 
يف املس��ابقة القاري��ة العريقة من 
مدينة فالنسيا االسبانية عندما يحل 
ضيفا عىل فريقها املحيل الذي أنهى 
الليغا يف املركز الرابع املوسم املايض، 

ضمن املجموعة الثامنة.
واس��تعان يوفنت��وس برونالدو عىل 
أم��ل قيادت��ه اىل اللق��ب األورويب، 
الس��يام يف ظ��ل خربته الواس��عة يف 

املسابقة.
ومل يف��ز فريق “الس��يدة العجوز” 
بلق��ب دوري األبطال من��ذ 1996 
رغم خوضه املباراة النهائية 5 مرات 

بعد ذلك.
وكان رونال��دو الذي س��جل هدفني 
أيض��ا يف مرم��ى يوفنتوس املوس��م 
امل��ايض يف ال��دور ربع النه��ايئ، قد 
ح��ذر لدى تقدميه لوس��ائل االعام 
والجامهري يف تورين��و قائا “يتعني 

ع��يل ان أعمل بقس��اوة ألن الفوز 
بلقب مس��ابقة دوري أبطال أوروبا 
لي��س س��ها. أمتنى املس��اعدة” يف 

تتويج يوفنتوس باللقب.
وتأيت عودة رونالدو للمرة االوىل إىل 
إس��بانيا منذ انتقال��ه إىل يوفنتوس، 
بعد أيام من فك النحس الذي الزمه 
يف هز الش��باك يف الدوري اإليطايل، 
اذ سجل ثنائية الفوز عىل ساسوولو 
)1-2( األح��د بع��د صيام��ه ع��ن 
التهديف يف املباريات الثاث األوىل.
ويع��رف رونالدو جي��دا طريقه اىل 
شباك فالنس��يا، اذ هزها 15 مرة يف 

16 مباراة يف الليغا.
ويش��هد فالنسيا العائد اىل املسابقة 
بعد غياب ثاثة أعوام، بداية مخيبة 
محليا )خس��ارة و3 تعادالت( رغم 
التعاق��دات الت��ي قام به��ا بضمه 
البلجييك ميي باتش��واي والربتغايل 
غونزال��و غيدي��ش والفرنيس كيفن 

غامريو.
ويف املجموعة ذاتها، يحل مانشسرت 
يونايتد ضيفا عىل مضيفه يونغ بويز 
الس��ويرسي يف مباراة سهلة للفريق 

االنجلي��زي قب��ل ث��اث مباري��ات 
صعبة له يف املجموعة )فالنس��يا يف 
الثالثة  الثانية ويوفنتوس يف  الجولة 

والرابعة(.
الحم��ر”  “الش��ياطني  واس��تعاد 
عافيتهم يف اآلون��ة األخرية بفوزين 
خارج القواعد عىل برينيل وواتفورد، 
وسيس��عون اىل التأكي��د الي��وم يف 
طموحه��م اىل معانقة اللقب للمرة 
الرابعة يف تاريخ النادي واألوىل منذ 

.2008
ويخ��وض الجار مانشس��رت س��يتي 
بدوره اختبارا س��ها نس��بيا عندما 
يس��تضيف لي��ون الفرن��يس ضمن 
املجموع��ة السادس��ة التي تبدو يف 
متن��اول بط��ل ال��دوري اإلنجليزي 
لضمها ش��اختار دانيتسك األوكراين 

وهوفنهايم األملاين.
يح��ل  الخامس��ة،  املجموع��ة  ويف 
العم��اق الباف��اري باي��رن ميونيخ 
االمل��اين ضيف��ا ثقيا ع��ىل بنفيكا. 
ويف املجموع��ة ذاتها، يلعب أياكس 
أمس��رتدام الهولندي م��ع أيك أثينا 

اليوناين يف مهمة صعبة لألول.

)وكاالت(: أحرز الربتغايل كريس��تيانو 
رونال��دو 5 ألق��اب يف دوري أبطال 
أوروبا يف ك��رة الق��دم، غالبيتها مع 
ناديه الس��ابق ريال مدريد اإلسباين، 
ويس��تعد اليوم لخوض غامر املوسم 
الجديد من مسابقته املفضلة، وهذه 
املرة بقميص يوفنتوس اإليطايل الذي 
يحل ضيفا عىل فالنسيا اإلسباين ضمن 

الجولة األوىل للمجموعة الثامنة.
كان الربتغايل )33 عاما( حامل جائزة 
الكرة الذهبية 5 مرات، صاحب دور 
حاس��م يف األلقاب الخمس��ة: 2008 
م��ع مانشس��رت يونايت��د اإلنجليزي، 
وأربع��ة مع ري��ال يف 2014، 2016، 
2017، و2018. هو الهداف التاريخي 

للمسابقة )121 هدفا(.
يحمل الرقم القيايس لعدد األهداف 
يف موس��م واحد من املس��ابقة )17 
ركل��ة  - 2014(، مس��جل  يف 2013 

الج��زاء التي منحت ري��ال اللقب يف 
2016 عىل حس��اب غرمي��ه أتلتيكو، 
أول العب يف تاريخ املس��ابقة يسجل 
“هاتري��ك” ث��اث مرات يف موس��م 

واحد )2015 - 2016(...
حتى يوفنتوس نفس��ه ذاق األمرين 
م��ن رونال��دو: هدف��ان يف املب��اراة 
النهائية الع��ام 2017، والتي انتهت 
بف��وز ريال 1-4. يف املوس��م املايض، 
أب��دع يف مواجهة فريقه املس��تقبيل: 
ه��دف مق��ي رائع يف ذه��اب ربع 
النهايئ نال تصفيق مش��جعي فريق 
الس��يدة العجوز عىل ملعب “أليانز 
س��تاديوم”، وركل��ة ج��زاء يف الثواين 
القاتل��ة إياب��ا منحت ري��ال بطاقة 

العبور اىل نصف النهايئ.
ل��كل ه��ذه العوامل وغريه��ا، يأمل 
يوفنت��وس يف أن يكون رونالدو الذي 
انضم اىل صفوفه ه��ذا الصيف لقاء 

نح��و 100 مليون ي��ورو، منارة بحثه 
املضني ع��ن اللق��ب األورويب الذي 
أحرزه مرت��ني فقط )1985 و1996(، 
وخ��رس يف املب��اراة النهائية مرتني يف 

املواسم األربعة املاضية فقط.
بعد مباراة يف ال��دوري اإليطايل ضد 
ساس��وولو األحد )1-2(، س��جل فيها 
هدف��ني مفتتح��ا رصيده م��ع ناديه 
الجديد يف مباراته الرس��مية الرابعة 
معه، ق��ال رونالدو أن “دوري أبطال 

أوروبا هو مسابقتي املفضلة”.
أىت رحي��ل رونالدو بعد أس��ابيع من 
إع��ان املدرب الفرن��يس زين الدين 
زي��دان يف نهاية مايو، بعد أيام فقط 
من قيادته ري��ال للمرة الثالثة تواليا 
ع��ن  رحيل��ه  األورويب،  اللق��ب  اىل 
النادي املليك. مل يدل أي من الطرفني 
بترصيح��ات تي برتاب��ط بني هاتني 
الخطوتني، إال أن العاقة املقربة التي 

جمع��ت بني زيدان ورونالدو مل تكن 
خافية عىل أحد.

مع تقدمه يف الس��ن، تحول رونالدو 
م��ن العب جن��اح رسيع ق��ادر عىل 
زعزع��ة أصلب خط��وط الدفاع، اىل 
العب أقرب منه ملهاجم رصيح، مييض 
وقتا طويا يف منطقة الجزاء ويتحني 

الفرصة املامئة القتناص الهدف.
م��ن هن��ا، كان الضغط كب��ريا عليه 
للتس��جيل مع يوفنتوس، واحتاج اىل 
انتظار املباراة الرابعة يف “س��ريي أ” 
ليهز الش��باك للم��رة األوىل، بهدفني 
منحا فريقه الفوز. ومل يخف الربتغايل 
بع��د ذل��ك، س��عادته بإزاح��ة هذا 

الحمل.
وقال “أنا س��عيد. عملت بجد وكنت 
أعرف أن األهداف س��تأيت )...( أشكر 
زم��ايئ ال��ذي س��اعدوين وأتاحوا يل 

التأقلم مع كرة القدم اإليطالية”.

أضاف “ه��ذه هي كرة القدم. األهم 
متوت��را  كن��ت  الفري��ق.  يف��وز  أن 
بعض ال��يء بس��بب كل الحديث 
بعد انتقايل من ري��ال مدريد وعدم 
التس��جيل، لك��ن أش��كر زمايئ عىل 

دعمي طوال هذه الفرتة”.
لك��ن رونال��دو ي��درك أن االختب��ار 
الفعيل بالنس��بة إليه هو التس��جيل 
يف دوري األبطال، املسابقة التي كان 
هدافا لها يف س��بعة مواس��م، آخرها 
يف املواس��م الثاث��ة املاضي��ة. ه��ي 
مس��ابقته، وهو اللقب الذي يريده 
يوفنتوس املهمني بش��كل ال يتزعزع 
عىل كرة القدم املحلية بسبعة ألقاب 

متتالية يف الدوري.
يث��ري حض��ور رونال��دو يف أي فريق 
كان أو منتخ��ب باده انقس��اما بني 
املحللني. البعض يعتربه مفتاحا للفوز 
وق��ادرا عىل التس��جيل يف أي لحظة، 
بينام ي��رى آخ��رون أن هالته كأحد 
أفض��ل الاعبني يف تاريخ اللعبة يقّيد 
زم��اءه ويجعل من��ه النجم األوحد، 
ما قد ينعكس سلبا عىل أداء الفريق 

ككل.

اختبارات متباينة للكبار

كريستيانو يعود لمسابقته بألوان مختلفة

ريال مدريد يبدأ مشوار “الرابعة” بمواجهة روما

أي�����ك  - اي�������اك�������س   

ب����اي����رن  - ب���ن���ف���ي���ك���ا 

ب���������ل���������زن- س���س���ك���ا

ل���ي���ون  - س���ي���ت���ي  م 

هوفنهايم  - ش��اخ��ت��ار 

روم������ا  - م������دري������د  ر 

يونايت��د م   - بوي��ز  يان��غ 

يوفنتوس  - فالنسيا 
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دوري ابطال أوروبا
الجولة 1

كريستيانو رونالدو

)وكاالت(: فاجأ امل��درب األرجنتيني 
لن��ادي توتنهام هوتس��رب اإلنجليزي 
ماوريتس��يو بوكيتين��و الحارضين يف 
مؤمت��ره الصحايف املخص��ص ملباراته 
ض��د إن��رت اإليط��ايل يف دوري أبطال 
أوروبا يف كرة الق��دم، بالحديث عن 
البق��رة والقطار، يف إطار رشحه لدور 

الخربة يف املباريات.
وش��كل املؤمتر الصحايف عنوانا دسام 

وساخرا للصحف اإلنكليزية الثاثاء.
وخرج الفريق اإلنجليزي يف املوس��م 
املايض م��ن الدور مث��ن النهايئ عىل 
يد يوفنتوس اإليط��ايل، بعدما تصدر 
مجموعت��ه يف دور املجموعات أمام 
ريال مدريد اإلس��باين الذي أحرز يف 
نهاية املطاف اللقب للموسم الثالث 

تواليا.
وقال بوكيتينو يف مؤمتره “إذا مل تكن 

ذكيا، الخربة وحدها لن تساعدك”.

أضاف “األمر يش��به بقرة تشاهد كل 
يوم مل��دة عرة أع��وام، قطارا يعرب 
عىل سكة الحديد أمامها، واذا سألت 
البق��رة عن موعد م��رور القطار، لن 
متتلك الجواب )...( األمر مش��ابه يف 

كرة القدم”.
وقارن��ت صحف إنكليزي��ة منها “ذا 
صن”، بني هذا الترصي��ح لبوكيتينو، 
ومؤمتر صحايف عقده النجم الفرنيس 
السابق ملانشسرت يونايتد إريك كانتونا 
عام 1995 يف أعقاب الحادثة الشهرية 
لركله مشجعا لنادي كريستال باالس 
خ��ال مباراة يف ال��دوري اإلنكليزي. 
وأمام ع��رات الصحافي��ني يف قاعة 
املؤمتر، اكتف��ى كانتونا بالقول يومها 
“عندم��ا تتبع طيور النورس س��فينة 
الصيد، فذلك ألنها تعتقد أن أس��امك 
الرسدي��ن س��رتمى يف البحر. ش��كرا 
جزيا”، قبل أن يقوم مبغادرة القاعة.

وأوضح بوكيتين��و الذي يتوىل مهامه 
من��ذ العام 2014 أن “الخربة، بالطبع 
الخربة مهمة. لكن التعطش، الحافز، 
الظ��روف، كل يشء مهم ج��دا )...( 
العدي��د من األم��ور يف ك��رة القدم 
مهمة. نتح��دث كثريا عن أن )الخربة 
ستساعدنا يف املوسم املقبل(. بالطبع، 

اذا أظهرت التعطش نفس��ه، الحافز 
نفس��ه، اذا قالت بالطريقة نفسها... 
العدي��د من األمور يج��ب أن تكون 

بالطريقة نفسها”.
اال أنه اعت��رب أن االعتامد عىل الخربة 
وحدها “ال مينحك الفوز باملباريات”.

البقرة والقطار
)وكاالت(: أعلن نادي وستهام اإلنجليزي لكرة القدم أن 

العب خط وسطه جاك ويلشري خضع لعملية جراحية يف 

الكاحل يتوقع أن تبعده لفرتة قدرتها التقارير الصحافية 

املحلية بأنها قد متتد لستة أسابيع.

وغاب ويلشري )26 عاما( عن املباراة التي فاز فيها فريقه 

1-3 عىل مضيفه إيفرتون األحد يف املرحلة الخامسة من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز بسبب اإلصابة، قبل أن يؤكد 

النادي الثاثاء خضوعه لعملية جراحية.

وأفاد وست هام يف بيان صادر عن فريقه الطبي أن 

“جاك خضع لعملية جراحية ناجحة يف لندن صباح اإلثنني 

ملعالجة مشكلة طفيفة يف الكاحل”، مضيفا أن “كل يشء 

تم كام كان مخططا له”.

وتوقع النادي أن يحتاج الاعب “اىل فرتة راحة قصرية 

نسبيا قبل أن يبدأ عملية التعايف”، مشددا عىل أن الاعب 

“مركز ومصمم عىل العودة اىل التدريب واللعب يف أرسع 

وقت ممكن”.

ونشأ ويلشري يف صفوف الفئات العمرية لنادي أرسنال 

اللندين، وأمىض معه غالبية مسريته التي شملت فرتيت 

إعارة اىل بورمنوث وبولتون، قبل أن ينتقل اىل وستهام 

يوليو 2018.

ويلشير يخضع لعملية جراحية

ماوريتسيو بوكيتينو 
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“نقابة جيبك” تحتفي بأبناء الموظفين المتفوقين

اأقامت نقابة عمال �رشكة اخلليج ل�شناعة البرت 
وكيماوي���ات احتفالها ال�شنوي لتكرمي 278 طالباً 
وطالبة م���ن املتفوقني من اأبناء العاملني بال�رشكة 
يف نادي ال�رشكة برعاي���ة رئي�س ال�رشكة عبد الرحمن 
جواه���ري ومب�شارك���ة رئي����س نقاب���ة عم���ال جيبك 
يعقوب يو�شف، وذلك ي���وم اخلمي�س املوافق 13 

�شبتمرب اجلاري.
ح�رش احلفل اأع�شاء االإدارة التنفيذية واأع�شاء 
جمل�س اإدارة النقابة واأولياء اأمور الطلبة املكرمون.

واألق���ى جواهري كلمة يف بداي���ة احلفل، اأعرب 
فيه���ا عن خال�س التهنئة ال�شادقة للطلبة واأولياء 

اأمورهم عل���ى النتائج الباهرة الت���ي متكن الطلبة 
م���ن حتقيقها خالل العام الدرا�شي املا�شي، ووجه 
حديثه للطلبة قائالً “باأننا يف ال�رشكة قد ر�شمنا خطاً 
ال نرتاج���ع عنه ويرجع الف�ش���ل يف ذلك لتوجيهات 
جمل�س اإدارة ال�رشك���ة برئا�شة اأحمد ال�رشيان وحثهم 
الدائم للرتكيز على بيئ���ة عمل مثالية للموظفني 
وعائالته���م والتي تنعك����س نتائجه���ا اإيجابياً على 

اإنتاجية العمل”. 
كما وجه كلم���ة للطلبة قال فيها “اإنكم عندما 
تثاب���رون على درب التف���وق والتمي���ز فاإنكم اإمنا 
تعملون على تاأمني م�شتقبلكم وت�شاهمون ب�شكل 

مبا����رش يف نه�ش���ة وعم���ران مملكتنا الغالي���ة التي 
حتر����س قيادتها الر�شي���دة على تطوي���ر االإن�شان 
باعتب���اره حمور التنمي���ة االأول فعملت على توفري 
املدار����س واملعاه���د واجلامعات واأتاح���ت اأف�شل 
املناهج وو�شائل التعلي���م املتطورة التي تواكب 

تطور العملية الرتبوية”.
ون���وه جواه���ري يف كلمته بربنام���ج �شمو ويل 
العه���د للمن���ح الدرا�شي���ة العاملي���ة ال���ذي يتي���ح 
للمتفوق���ني فر�ش���ة موا�شل���ة التعلي���م يف اأرقى 
اجلامعات العاملي���ة ذات ال�شمعة الرفيعة من اأجل 
اإعداد جيل يتمتع بالعلم واملعرفة والكفاءة ليكون 

ق���ادراً عل���ى امل�شاهم���ة يف بناء الوط���ن ونه�شته، 
معرب���اً عن فخ���ر ال�رشكة مب�شاهمته���ا يف رعاية هذا 
الربنامج املتميز، موؤكداً اأن هذه الرعاية اإمنا تاأتي 
كجزء من وفاء ال�رشكة مب�شئوليتها االجتماعية جتاه 

املجتمع والوطن.
وا�شتعر����س جواه���ري م���ع الطلب���ة م���ا بذلته 
جيبك من جهود �شاهم فيها جميع موظفي ال�رشكة 
ومنت�شبيه���ا واإدارته���ا البحريني���ة اخلال�ش���ة، مما 
اأدى اإل���ى و�شولها مل�ش���اف املوؤ�ش�شات العاملية 
العمالق���ة. بعدها، األقى يو�ش���ف، كلمة اأعرب فيها 
ع���ن جزي���ل �شك���ره وتقدي���ره ل���الإدارة التنفيذية 

برئا�ش���ة عبدالرحم���ن جواهري عل���ى رعايته لهذه 
االحتفالي���ة، موؤك���داً باأن اهتم���ام ال�رشكة قد جتاوز 
العاملني لي�شمل كذل���ك عائالتهم، منوهاً مبتابعة 
الدكت���ور عبدالرحم���ن جواه���ري ال�شخ�شية جلميع 

اأن�شطة وفعاليات النقابة.
كما دعا يف كلمته اأبناء املوظفني الى املثابرة 
واالجتهاد ليعتلوا من�شة التفوق عاماً بعد عام، كما 
اأو�شاهم بال���رب بالوالدين الذي يرجع لهم الف�شل 
االأول يف تفوقه���م، موؤكداً عل���ى اأهمية حب الوطن 
واأن ي�شعوا قيادتها الر�شيدة ن�شب اأعينهم اأينما 

كانوا، فهم املالذ وهم احل�شن للوطن.

“VIVA” تدعم أطفال “الخيرية 
الملكية” بمستلزمات الدراسة

ماكالرين 720S GT3 تشارك بالسباقات للمرة األولى في 2019

“الملكية للبنات” تنظم اللقاء التعريفي لطالباتها المستجدات

م���ن خ���الل التزامه���ا بخدم���ة املجتمع 
واالرتق���اء ب���ه، نظم���ت VIVA البحري���ن 
م�رشوعها ال�شن���وي “العودة اإلى املدار�س” 
للع���ام اخلام�س على الت���وايل، حيث قامت 
ه���ذا الع���ام مبن���ح االأطف���ال م���ن منت�شبي 
املوؤ�ش�ش���ة اخلريية امللكي���ة امل�شتلزمات 
الدرا�شي���ة االأ�شا�شية مث���ل حقائب الظهر 

التي حتتوي عل���ى القرطا�شي���ة والدفاتر، 
وغريها.

وتع���د هذه املب���ادرة جزءا م���ن برنامج  
VIVA ج�شور، ذراع امل�شوؤولية االجتماعية 
لل�رشك���ة، والتي تركز عل���ى تطوير وتنفيذ 
امل�شاري���ع امل�شتدام���ة؛ لتمك���ني املجتمع 

البحريني.

يعمل ق�ش���م �شباقات العم���الء اجلديد لدى 
ماكالري���ن اأتوموتي���ڤ عل���ى تطوي���ر �شي���ارات 
�شب���اق GT، ويج���ري العم���ل على ق���دم و�شاق 
الختب���ار اأول هذه النماذج عل���ى حلبات ال�شباق، 
 720S GT3 حي���ث �شتخ�شع �شي���ارة ماكالرين
الختب���ارات مكثف���ة على حلبات اأوروب���ا واأمريكا 
 GT3 وال����رشق االأو�شط. و�شيتم جتهي���ز �شيارة
املتمي���زة اجلدي���دة، والتي تعتمد عل���ى �شيارة 
720S الفائق���ة وامل�شه���ورة، للم�شاركة يف هذا 
ال�شب���اق للم���رة االأول���ى يف ع���ام 2019 عندم���ا 
تكتم���ل اأهليتها على جميع حلب���ات GT3 حول 
الع���امل. وتتب���ع مرحلة االختبارات ه���ذه عمليات 
وا�شعة النطاق من ديناميكية املوائع احل�شابية، 
وتت�شمن نظ���ام اختبار خا�س للتحقق من �شحة 
بيانات االأداء الرئي�شية واملتانة على امل�شافات 

الطويلة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال ماي���ك فليوي���ت، 

الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة ماكالرين اأتوموتيڤ: 
“نحن م����رشورون بروؤية انطالق املرحلة املكثفة 
من برنامج تطوير �شيارة 720S GT3 اجلديدة 
عل���ى حلبات ال�شب���اق؛ وكلنا ثق���ة بقدرتنا على 
تزوي���د عمالئن���ا ب�شيارة �شب���اق GT من الدرجة 

االأولى. وميثل متك���ني عمالئنا من امل�شاركة يف 
ال�شباقات جزءاً رئي�شاً من ا�شرتاتيجية ماكالرين 
اأتوموتي���ڤ، ونح���ن ملتزم���ون بتزوي���د الف���رق 
ب�شيارات GT ا�شتثنائية، ودعم عاملي لتحقيق 

اأق�شى ا�شتفادة ممكنة”.

اأقام���ت اجلامعة امللكي���ة للبن���ات متمثلة 
يف مكت���ب �ش���وؤون الطالبات اللق���اء التعريفي 
للطالبات امل�شتجدات للع���ام الدرا�شي 2018 
-  2019 يف حرمه���ا اجلامع���ي يف منطقة الرفاع 

الغربي.
ورّح���ب القائ���م باأعم���ال رئي����س اجلامع���ة 
امللكية للبن���ات ديفيد �شتي���وارت بالطالبات 
امل�شتج���دات، وهناأهن لو�شولهن هذه املرحلة 
يف حياتهن االأكادميي���ة، م�شريا اإلى اأهمية اجلد 
والعم���ل عل���ى اإح���راز العلم وحت�شي���ل التفوق 
العلم���ي؛ كونها �رشي���كا اأ�شا�شي���ا يف دفع عجلة 

التنمية يف كل املجتمعات. 
ون���ّوه �شتي���وارت اإلى اأن اجلامع���ة امللكية 
للبنات تعت���رب اأف�شل جامع���ة خا�شة يف مملكة 
البحرين ويرج���ع ذلك للعديد من العوامل التي 

اأهلته���ا كي تكون كذل���ك، ويتمث���ل اأبرزها يف 
كونه���ا اأول جامع���ة خا�ش���ة يف مملك���ة البحرين 
حت�شل عل���ى االعتمادي���ة من جمل����س التعليم 
الع���ايل، كم���ا اأنه���ا مع���رتف ومو�ش���ى به���ا يف 
كل م���ن اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ودول���ة 
الكوي���ت و�شلطن���ة عم���ان، اإ�شافة اإل���ى نيلها 
خدمة االعتمادية الدولي���ة للمدار�س واملعاهد 

واجلامعات من بريطانيا.
واأ�ش���ار اإلى اأن هذه االإجنازات لي�شت �شوى 
باك���ورة احل�شاد، فاجلامعة امللكي���ة للبنات ال 
تدخر جه���دا يف توفري اأعلى م�شتوى من اجلودة 
يف التعلي���م ومتك���ني اأجيال م���ن الفتيات عرب 

التعليم العايل. 
ت���ال ذل���ك كلم���ة األقته���ا نائ���ب الرئي����س 
لل�شوؤون االأكادميي���ة منى �رشي، والتي تطرقت 

فيها خلطط الربام���ج االأكادميية واأهمية البذل 
يف الدرا�ش���ة والبح���ث يف املج���االت كافة لنيل 

العلم و�شقل �شخ�شية الطالبات اأكادمييا.
ث���م قدمت مديرة �شوؤون الطالبات �شامينه 
�ش���ورازي عر�شا عن الفعالي���ات املتنوعة التي 
تقوم بها اجلامع���ة واملرافق التي حتتويها من 
مركز ريا�ش���ي و�شكن للبنات ومرافق ترويحيه 
اأخرى، والتي تتيح له���ن امل�شاركة يف االأن�شطة 
والفعاليات التي من �شاأنها ان تفجر طاقاتهن 

ال�شبابية و�شقل �شخ�شيتهن املهنية.
واختتم اليوم بجولة للطالبات امل�شتجدات 
نظمه���ا مكتب �شوؤون الطالب���ات ا�شتملت على 
زيارة مباين الكليات املختلفة، ومرافق اجلامعة 
كاملكتب���ة ومرك���ز التعل���م واملرك���ز الريا�شي 

واملختربات وا�شرتاحات الطالبات، وغريها.

جـــاويــــد يفــوز بسيــارة 
مــــع حملـــة “بيــــغ بــونانـــزا”

اأعلنت �رشكة البحرين لالأوراق املالية عن 
الفائ���ز املحظ���وظ يف حملتها “بي���غ بونانزا” 
وه���و جاويد اإقب���ال نظري اأحم���د، الذي ح�شل 
عل���ى �شي���ارة اأم ج���ي زد اإ�س اجلدي���دة كليا 
واملقدمة من �رشكة الزياين لل�شيارات، املوزع 

احل�رشي ل�شي���ارة اأم جي يف مملك���ة البحرين. 
وا�شتلم الفائز ال�شيارة يف فرع �رشكة البحرين 
لالأوراق املالي���ة يف املنامة، بح�شور عدد من 
كبار م�شوؤويل �رشك���ة البحرين لالأوراق املالية 

و�رشكة الزياين لل�شيارات.

انطالق الموسم الجديد من قيادة جاكوار بحلبة البحرين
اأعلنت �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روڤر 
ع����ن بدء مو�شم جديد لفعالي����ات جتارب القيادة ملركز 
جتربة جاكوار يف حلبة البحرين الدولية بال�شخري، وذلك 
خ����الل اأيام فعالي����ات “احللبة لك” بفرتتيه����ا النهارية 
والليلي����ة، اإ�شاف����ة اإل����ى فعالي����ة جترب����ة القي����ادة على 

امل�شمار.
ينطل����ق مو�شم “جت����ارب القيادة م����ع جاكوار” يف 
اأواخ����ر �شبتم����رب اجل����اري، و�شي�شتقب����ل زواره يف اأي����ام 
حمددة طوال االأ�شهر املقبلة، مما مينح الزبائن الوقت 
الكايف الإج����راء حجوزاتهم ب�شهولة مطلق����ة.  و�شيتمكن 
زوار املركز من االختي����ار من بني �شيارتي جاكوار ذات 

 F-TYPE V6 االأداء الع����ايل، وت�شمل كل م����ن جاكوار
املك�شوف����ة وجاك����وار F-TYPE V6 كوبي����ه. ويع����د 
املرك����ز م����ن اأول مراكز جترب����ة جاكوار ال����ذي ي�شتقبل 
زواره جنًبا اإلى جنب مع مركز جتربة الند روڤر يف منطقة 
ال�رشق االأو�شط، حي����ث يتيح ملحبي �شيارات جاكوار من 
جمي����ع اأنحاء املنطقة الفر�شة لقيادتها يف جتربة مليئة 

باالإثارة واحلما�شة، وبقيمة 60 دينارا فقط.
ي�ش����م املرك����ز �شال����ة خم�ش�ش����ة لتك����ون النقطة 
االأول����ى والرئي�ش����ة ال�شتقب����ال ال����زوار وب����دء فعاليات 
جترب����ة جاكور، حي����ث تعر�س ال�شال����ة جمموعة متنوعة 
من املنتجات التي حتمل �شعار ال�رشكة للبيع، مما مينح 

ال�شي����وف فر�شًة مثالي����ة ل�رشاء هداي����ا تذكارية مميزة. 
ويتلقى ال����زوار �رشحا �شامال وموجزا ح����ول كافة جوانب 
جتربة القي����ادة من جان����ب اخت�شا�شيني حمرتفني من 
املرك����ز.  وقب����ل الب����دء بتجربة القي����ادة الفعلي����ة، يتم 
ا�شطح����اب امل�شارك����ني يف جوالت �رشيعة عل����ى احللبة؛ 
للح�ش����ول على االإر�شادات الالزمة حول القيادة والتنبه 
للعالم����ات الب�رشية، ومواق����ع كبح ال�رشع����ة، وغريها من 
الن�شائ����ح املهم����ة. وعند انته����اء اجلولة، تت����م مرافقة 
الزوار اإل����ى �شالة اال�شتقب����ال ومنحهم �شه����ادة رمزية 
من جانب مرك����ز جتربة جاكوار البحري����ن احتفاًء باإمتام 

التجربة بنجاح.
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ط���رح الفنان وليد ال�شامي بالتع���اون مع �رشكة “روتانا” 
لل�شوتي���ات واملرئيات 4 اأغاٍن جدي���دة عرب املتاجر الرقمية 
الك���ربى. وليد ال�شامي اأطلق الأغاين تباًعا عرب قناة “روتانا” 
الر�شمي���ة على موقع “يوتيوب” العاملي للفيديوهات وهي، 

“دزوها”، “احرتم نف�شك”، “منك اجلفا” و ”ويلي من الود”.
يذك���ر اأن الأغني���ات الأرب���ع حقق���ت رواًج���ا ملحوًظ���ا يف 
�شف���وف اجلمهور وحمّبي ولي���د ال�شامي، اإذ ح�شدت جميعها 

ن�شب م�شاهدات مرتفعة.

مسافات

فنانون عرب يعودون إلى السينما بعد غياب

بعد غياب ا�شتمّر �شن���وات طويلة عن ال�شينما، 
عل���ى الرغم م���ن حتقي���ق اأفالمهم جناح���اً كبرياً من 
قبل، قرر عدد م���ن الفنانني اأن يكون العام 2019 
هو عام العودة لهم اإلى ال�شا�شة الكبرية، حيث وقع 
اختيارهم عل���ى بع�ض الأعمال التي م���ن املقرر اأن 

يبدوؤوا بت�شويرها قريباً لتعر�ض يف العام املقبل.
بع���د ان�شغاله���ا بزواجه���ا واأ�رشته���ا ل�شن���وات، 
و�شتك���ون عودتها من خالل فيلم “املحرتف” الذي 
ي�شاركها بطولته كل من الفنانني ن�شال ال�شافعي 

ومنة ف�شايل، وهو من اإخراج اإبرام ن�شاأت.
وبعد النج���اح الكبري الذي حقق���ه فيلم “الفيل 
الأزرق” ال���ذي قدمه الفنان كرمي عب���د العزيز منذ 
اأرب���ع �شنوات، وان�شغال���ه منذ ذلك احلني يف تقدمي 
بع����ض الأعمال التلفزيونية، ق���رر العودة من جديد 
اإل���ى ال�شينما، وذلك من خالل فيل���م “نادي الرجال 
ال�رشي”، الذي انطلق ت�شوير م�شاهده الأولى موؤخراً، 

ومن املقرر اأن يعر�ض يف بداية العام 2019.
كذلك يع���ود الفنان ع���ادل اإم���ام لل�شينما بعد 
غي���اب ا�شتم���ر ثماين �شن���وات منذ اأن ق���دم فيلمه 
“زهامير”، �شتكون عودة اإمام من خالل فيلم مل يتم 
ال�شتق���رار عل���ى ا�شمه بعد، مع جنل���ه املخرج رامي 
اإم���ام وتاأليف ور�شة كتابية مكونه من الثالثي اأمني 

جم���ال وحممد حمرز وحمم���ود حمدان، وه���م موؤلفو 
م�شل�شل���ه “عوامل خفي���ة”، وهو العم���ل الأخري الذي 

قدمه الزعيم يف �شهر رم�شان املا�شي.
وبعد غياب ا�شتم���ر ع�رش �شنوات، منذ اأن قدمت 
فيل���م “بلطية العامية”، تعود الفنانة القديرة عبلة 
كام���ل اإل���ى ال�شينما من خ���الل فيل���م “اأم عاطف”. 
يناق����ض العمل حالة واأو�شاع مي���دان التحرير، اإّبان 
ثورة 25 يناي���ر، وظاهرة البائعني اجلّوالني، الذين 
كانوا موجودي���ن يف امليدان وقت الثورة، واأ�شبحوا 
من خالل هذه امل�شاريع ال�شغرية، اأ�شحاب املاليني
ومنذ اأن قدم فيلم “�شمري اأبو النيل” منذ خم�ض 
�شنوات، غاب الفنان اأحم���د مكي عن ال�شينما، على 
الرغم من القاعدة اجلماهريية التي حققها من خالل 
�شل�شل���ة اأفالمه، وقرر مكي اأن يع���ود اإلى ال�شينما، 
وذلك من خ���الل فيلم يحمل ا�ش���م 2019، وبعد اأن 
قدمت اآخر اأفالمها، “املعدي���ة”، منذ اأربع �شنوات، 
تعود الفنانة امل�رشية اإجني املقدم لل�شينما بفيلم 
“راأ����ض ال�شنة”، ويج���ري حالياً عق���د جل�شات عمل 
بينها وب���ني املخرج حممد �شقر، ومل يتم حتى الآن 

تر�شيح باقي الأبطال امل�شاركني يف العمل.

هيفـاء حسين: 
مهرجان الصـــواري 

حلــو.. وجديــــدي ســــر

ريــــا أبــــي راشـــد تقــــدم أفالم عربية تجرب حظها في مسابقة األوسكار 2019
مهــــرجـــــان الجــــونـــة 

السينـمـــائــــي

عربت النجمة البحرينية هيفاء ح�شني 
ع����ن �شعادتها لقامة مهرج����ان ال�شواري 
موؤخرا يف البحرين، وا�شفة اياه باملهرجان 
“احللو” وقالت: ن�شاهد من خالله عرو�شا 
م�رشحية دولية لال�شتفادة منها والتعرف 

على جتارب م�رشحية خمتلفة.
وعن نيتها يف امل�شاركة باملهرجانات 
امل�رشحي����ة كممثل����ة، ردت ملوق����ع النباء 
الكويتي����ة موؤخرا: امتنى ذل����ك، خ�شو�شا 

بع����د ان�شغ����ايل عنه����ا لرتباط����ي باأعمال 
تلفزيونية ال�شنوات املا�شية، وحاليا انا 
م�شتعدة للم�شارك����ة كممثلة يف مثل هذه 

املهرجانات.
التلفزي����وين  جديده����ا  وبخ�شو�����ض 
بعد م�شل�ش����ل “اخلطايا الع�رش”، �شحكت، 
وقال����ت: “�����رش”، واأ�شاف����ت: جل�ش����ت مع 
املخرج احمد املقلة لتح�شري عمل جديد.

من  العديد  تدخل  ع��ام  كل  مثل 
الفالم العربية الى م�شابقة الو�شكار 
اأجنبي للجنة  يف م�شابقة اف�شل فيلم 
للقائمة  ت�شل  اأف���الم  ت�شعة  تختار 
يتم  اأن  على  ال�شباق،  يف  الق�شرية 
الإعالن لحقا عن 5 اأفالم �شت�شل اإلى 
القائمة النهائية، ليتم اختيار الفيلم 
�شيقام  ال��ذي  احلفل  يف  منها  الفائز 

يوم 24 فرباير 2019 يف هوليوود.
الن3  حتى  قدمت  ال��ع��ام  وه��ذا 
دول عربية اأ�شماء هذه الأفالم يف هذه 

امل�شابقة.
“يوم  فيلم  اأن  م�رش  اأعلنت  فقد 
الدين” املمثل الر�شمي لها يف �شباق 
الفيلم  ويحكي  العام.  هذا  الأو�شكار 
يذهب  ب��اجل��ذام  م�شاب  رج��ل  ق�شة 
برفقة رفيقه يف رحلة عرب م�رش للبحث 
عر�ض  قد  الفيلم  وك��ان  عائلته.  عن 
ه��ذا  ال�شينمائي  ك���ان  م��ه��رج��ان  يف 
رائعة. اأفعال  ردود  على  وحاز  العام، 

�شوقي،  بكر  اأب���و  للمخرج  الفيلم  

الأول  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ر���ض  و���ش��ي��ك��ون 
ال�شينمائي.  اجل��ون��ة  مهرجان  يف  ل��ه 
“الأو�شكار”  اأن م�شابقة  جدير بالذكر 
“يوم  فيلم  حم��ط��ات  اأول���ى  تكن  مل 
لأول  عر�شه  مت  بل  الدين”الدولية، 
ال�شينمائي  “كان”  مهرجان  يف  م��رة 
الأخ�����رية، حيث  ال����دويل، يف دورت����ه 

“ال�شعفة  جائزة  على  الفيلم  ناف�ض 
الذهبية«، وفاز بجائزة فرن�شوا �شاليه 
�شارك  ثم   ،)Francois Chalais(
الفيلم يف مهرجان ملبورن، ومهرجان 

بوخار�شت.
هذا  نف�شها  فل�شطني  وت��ق��دم 
“ا�شطياد  فيلم  م��ع  جم���ددا  ال��ع��ام 
رحلة  ق�شة  الفيلم  ويحكي  اأ�شباح” 
ال�شجن  م��الم��ح  ا�شتك�شاف  اإع�����ادة 
القدمي لبع�ض ال�شجناء الفل�شطينيني 
يف ال�شجوم الإ�رشائيلية ومتثيل الق�شة 
املعتقل،  ج��دران  بني  عا�شوها  التي 

الفيلم للمخرج رائد اأن�شوين.
“ا�شطياد  فيلم  اأن  اإل��ى  وُي�شار 

قد  كان  الذي  لأن�شوين،  الأ�شباح” 
فاز �شابقاً بجائزة “الدب الف�شي” 

لأف�����ش��ل ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي يف 
ال�شينمائي  برلني  مهرجان 
“برليناله”، يف دورته ال�67، 

وه����و اإن���ت���اج م�����ش��رتك بني 
وفرن�شا  فل�شطني  م��ن  ك��ل 

و�شوي�رشا، وكانت منتجة الفيلم 
اأك����دت خ���الل ب��ي��ان ر�شمي  ق��د 
ال�شخ�شية  �شفحتها  على  ن�رشته 

الجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
“ا�شطياد  فيلم  اأن  “في�شبوك”، 
بطولة  م��ن  عمل  ه��و  الأ�شباح”، 
فل�شطينيني  ���ش��اب��ق��ني  اأ�����رشى 

واأ�شافت:  عنهم،  ويتحدث 
“نحن فخورون بتمثيله 

لفل�شطني يف جوائز 
للعام  الأو����ش���ك���ار 

احلايل”.
فيلم  م���ع  ال����ع����راق  وت�������ش���ارك 
فتاة  ق�شة  الفيلم  ويحكي  “الرحلة” 
اأن تفجر نف�شها، وحتتجز  على و�شك 
رهينة  ال��ق��ط��ار  حم��ط��ة  يف  م��وظ��ف��ا 
واخ��راج حممد  وهو من متثيل  لديها 

الدراجي.
ُع��ر���ض ال��رح��ل��ة �شمن  وم���وؤخ���ًرا 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ق����ازان ال���دويل 
وامل��ع��ه��د  الإ���ش��الم��ي��ة،  لل�شينما 
بالقاهرة،  الفلمنكي  الهولندي 
على  حل�����ش��ول��ه  ب���الإ����ش���اف���ة 
مهرجان  من  خا�ض  تنويه 
بجائزتّي  وف��از  وه���ران، 
واأف�شل  التحكيم  جلنة 
ممثلة يف مهرجان م�شقط 
كما  ال���دويل،  ال�شينمائي 
ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����شً ح�شل 
عر�شه  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
�رشم  ب�مهرجان  مب�رش  الأول 
ال�شيخ ال�شينمائي، بالإ�شافة 
جل���ائ���زت���ني م����ن م��ه��رج��ان 
بباري�ض  ال��ع��رب��ي��ة  ال�شينما 
وه���م���ا اجل����ائ����زة ال���ك���ربى 
العربي  العامل  ل�معهد 
وج����ائ����زة اأف�����ش��ل 
ل�زهراء  ممثلة 

الغندور.

ك�شف���ت الإعالمي���ة ريا اأب���ي را�شد عن مفاج���اأة جديدة 
مب�شاركتها يف الدورة الثانية من مهرجان اجلونة ال�شينمائي 
املق���ام يف مدينة اجلون���ة ال�شاحلية نهاي���ة ال�شهر اجلاري، 
لت�شبح اأولى مفاجاآت الدورة الثانية من املهرجان. واأعلنت 
ريا اأب���ي را�شد يف فيديو ن�رشته ع���رب ح�شابها بفي�شبوك عن 

خرب �شعيد جلمهورها وقالت اإنها �شتقدم 
حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان 
اجلون���ة ال�شينمائي، وانه���ا �شتتواجد 
باملهرجان هذا العام، وطالبت حبيها 
وجمهوره���ا بدعمها والتواجد معها يف 

اجلونة ولقاءها.
را�ش���د  اأب���ي  ري���ا  وتعت���رب 

حف���ل  يف  مفاج���اأة  اأول 
افتت���اح مهرج���ان اجلون���ة 

ال�شينمائ���ي، وت�شتع���د 
اإدارت���ه للك�ش���ف عن 

املفاج���اآت  بقي���ة 
مب�شارك���ة ع���دد من 

العاملي���ني  النج���وم 
وكذل���ك املطربني العرب 

لإحي���اء حف���ل الفتت���اح، بعدما 
تردد عن تقدمي اأ�شالة واأنغام 
اأغني���ة م�شرتك���ة بالفتت���اح، 
بجان���ب اعداد اغني���ة جديدة 
غ���رار  عل���ى  ي����رشا  للفنان���ة 
اأغني���ة “3 دق���ات” الدورة 

املا�شية.

    BUZZ      
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طارق البحار

• فيلم “ا�شطياد اأ�شباح”	 • فيلم “الرحلة”	

• فيلم “يوم الدين”	
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األخوات سبت يطالبن الجمهور بالدعاء ألختهن شذى
مت���ر الفنان���ة البحريني���ة �ش���ذى �شب���ت بوعك���ة �شحية 

�شديدة األزمتها االإقامة بامل�شت�شفى ملدة اأ�شبوعني.
ورغ���م طول املدة وا�شتمرار احلالة ال�شحية ال�شيئة، اإال 
اأن اأخواتها الفنانتني �شيماء و�شيالء �شبت رف�شتا االإف�شاح 
عن طبيع���ة املر�س الذي متر به اختهم���ا، حتى هي توا�شل 
رفع �ش���ور لها من امل�شت�شفى، م�شحوب���ة بدعوات لنف�شها 
بال�شف���اء دون التعليق على مر�شها. وفوجئ متابعو �شفحة 
“�شذى” الر�شمية على موقع “اإن�شتغرام” بن�رش �شور لها اأثناء 
تواجدها بامل�شت�شف���ى عن طريق اإحدى �شقيقاتها، وعلقت 
عليه���ا قائلة: “اللهم رب النا�س اذه���ب الباأ�س وا�شف اأنت 
ال�ش���ايف ال �شفاء اإال �شفاوؤك �شفاء ال يغادر �شقما.. دعواتكم 
ح���ق اأختي �ش���ذى �شبت بال�شف���اء العاجل.. ورب���ي ي�شتجيب 
منك���م اإن �شاء اهلل خذ له���ا اأكرث من اأ�شبوع���ني وهي تعبانه 
وتليفونها مو عندها” وطالبت الفنانة �شيالء �شبت، متابعي 
�شفحتها ال�شخ�شي���ة على “اإن�شتغرام”، بالدعاء ل�شقيقتها، 
معربة عن قلقها من �شوء حالة االأخرية دون تو�شيح طبيعة 

املر����س ورغ���م مطالب���ات اجلمه���ور و�شوؤاله���م الدائم عن 
م���ا اأ�ش���اب “�ش���ذى”، اإال اأن �شيالء مل ترد ب���اأي �شكل يوحي 
بحقيق���ة االأمر، وكذل���ك �شقيقتهما “�شيم���اء” التي تكتفي 

دائما بطلب الدعاء من جمهورها ل�شقيقتها.

أحداث

حذار �شوء التفاهم الذي قد يوؤدي اإلى 
فو�شى.

رمب���ا تع���اين م���ن م�شكل���ة م���ا تتعلق 
بامل�رشوع اجلديد.

ال تتهرب م���ن م�شوؤوليات���ك يف االأ�رشة 
وكن بقدر امل�شوؤولية.

تب�رشرّ االأمور بيوم مايل مزدهر اأو باأرباح 
حتققها.

قاوم االإغراءات التي يحاولون اإيقاعك 
بها.

ال تك���ن متهاوناً اأم���ام م�شاألة �شخ�شية 
ك. مت�شرّ

حاول اختي���ار الوقت املنا�شب للقيام 
بالتمارين.

ت�شع���ر اأن قوان���ني العم���ل حت���درّ م���ن 
قدرتك على االإبداع.

بع����س الزم���الء ل���ن يرتك���وك حتق���ق 
مبتغاك.

ت�شتمررّ يف التمنرّع عن ممار�شة الريا�شة 
وجتد معار�شني.

رئي�ش���ك يف العم���ل يح���اول اأن يخ���رج 
اأف�شل ما لديك.

تتمك���ن من اإيج���اد و�شائ���ل جديدة يف 
العمل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

19 سبتمبر

 1356
االأم������ري  اإدوارد   
اإجنلرتا  يقود  االأ�شود 
على  ���ش��اح��ق  ل��ن�����رش 
بقيادة  الفرن�شيني 
الثاين يف معركة  جان 

بواتييه.

1882
اخل����دي����وي ت��وف��ي��ق 
يلغي  مر�شوم  ي�شدر 

فيه اجلي�س امل�رشي.

 1941
ال���ق���وات االأمل��ان��ي��ة 
كييف  على  ت�شتويل 
ع��ا���ش��م��ة اأوك���ران���ي���ا 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة وذل���ك 
العاملية  خالل احلرب 

الثانية.

 1957
املتحدة  ال���والي���ات   
اختبار  ب����اأول  ت��ق��وم 
نووية  قنبلة  لتفجري 

حتت �شطح االأر�س.

 1959
م�����ن�����ع ال����رئ����ي���������س 
نيكيتا  ال�شوفيتي 
زي��ارة  من  خرو�شوف 

ديزين الند.

1971
تن�شم  عمان  �شلطنة 
جل����ام����ع����ة ال��������دول 

العربية.

 1999
 ق���وة ح��ف��ظ ال�����ش��الم 
اجلن�شيات  م��ت��ع��ددة 
التابعة لالأمم املتحدة 
ت�����ش��ل اإل�����ى ت��ي��م��ور 
ال�����رشق��ي��ة يف حم��اول��ة 
الإ���ش��ت��ع��ادة ال��ن��ظ��ام 
والقانون يف املنطقة.



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

السنة العاشرة - العدد 3627 
األربعاء 
19 سبتمبر 2018 
9 محرم 1440

األخيرة

الق�ساء الفرن�سي يعيد �سعد ملجرد اإلى ال�سجن

اأمل جديد ملر�سى ال�سرطان من اأعماق البحار

اإك�س” العمالقة  777“ “بوينغ” تك�سف 

اأ�ص���درت حمكمة فرن�صية، اأم����س الثالثاء، قرارا ب�صجن املطرب املغربي �صعد ملجرد، حلني �صدور 
حكم نهائي يف حماكمته بتهمة اغت�صاب وجهت اإليه يف اأغ�صط�س املا�صي.

وج���اء قرار حمكمة اال�صتئناف يف مدينة اإيك�س اأون بروفان�س باإيداع ملجرد يف ال�صجن، بعدما كانت 
النياب���ة العامة قد ق�صت يف وقت �صابق باإطالق �رساحه وو�صعه حت���ت املراقبة الق�صائية حلني انتهاء 
املحاكم���ة. ومت اإطالق �رساح ملجرد يوم 29 من اأغ�صط����س املا�صي، بكفالة قدرها 150 األف يورو، لكن 

النجم ال�صهري ُمنع من مغادرة االأرا�صي الفرن�صية.
وه���ذه لي�صت امل�صكلة االأولى من نوعها التي يواجهها ملج���رد؛ اإذ وجه له الق�صاء الفرن�صي تهمة 
االغت�صاب للمجرد يف اأكتوبر 2016 بعد اأن اتهمته فتاة اأخرى مبحاولة اغت�صابها داخل فندق يف باري�س 

قبل حفل غنائي يف املدينة.

تو�ص���ل علم���اء يف جامع���ة �صالف���ورد الربيطاني���ة مبان�صي�ص���ر، اإلى اأن م���واد كيماوية 
م�صتخل�ص���ة من القواقع البحرية، قد ت�صاعد يف عالج اأنواع خمتلفة من ال�رسطانات، خ�صو�صا 

عند االأطفال.
ووج���د علماء الطب احليوي يف اجلامعة، اأن ال�صكري���ات املوجودة يف القواقع ال�صغرية، 

كانت فعالة بنف�س م�صتوى العقاقري امل�صتخدمة يف عالج اأنواع من ال�رسطانات. 
واكت�ص���ف فريق الباحث���ني اأن املادة الكيميائي���ة يف القواقع قد تك���ون منا�صبة لعالج 
االأطف���ال امل�صابني بال�رسط���ان، نظرا ل�صميتها املنخف�صة، واآثاره���ا اجلانبية االأقل، مقارنة 

باأدوية ال�رسطان امل�صتخدمة حاليا.

ن����رست �رسك���ة “بوينغ” �صورا تظهر جتمي���ع الطائرة اجلديدة الت���ي يطلقها عليها “777 
اإك����س”، التي تقول ال�رسك���ة االأمريكية، اإنها �صتكون اأكرب الطائرات النفاثة ذات املحركني يف 

العامل، م�صرية اإلى اأنها تتمتع بقدرات تفوق الطائرات التقليدية.
وذك���رت ال�رسكة، اأنه جرى جتميع هي���كل الطائرة العمالقة يف م�صنع “اإيفريت” التابع لها 

بوالية وا�صنطن االأمريكية، وفق ما اأوردت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، االإثنني.
وتقول بوين���غ اإن طائرة”777 اإك�س” �صتكون االأكرث كفاءة، اإذ �صتقلل ا�صتهالك الوقود 

بن�صبة 12 %، كما �صتقلل تكاليف الت�صغيل بن�صبة 10 % مقارنة بالطائرات االأخرى.
ويبلغ طول اجلناح 71 مرا وهو اأطول ب�9 اأمتار من الطائرات املوجودة يف اخلدمة.

و�صتك���ون طائرة بوينغ قادرة على ا�صتيعاب م���ا بني 350 و425 راكبا، بناء على طلبات 
����رسكات الط���ريان، وميكن لها اأن تط���ري اإلى م�صافة 16.110 كيلوم���ر، يف حني اأن الطائرات 
احلالي���ة تطري اإلى م�صافة 15 األف كيلومر. ومن املقرر اأن يب���داأ اختبار الطائرة داخليا اأواخر 
الع���ام 2018، على اأن ي�صتم���ر ذلك ملدة عام، ثم يبداأ برنامج التحلي���ق يف العام 2019. ومن 

املتوقع اأن تبداأ عمليات الت�صليم للعمالء يف العام 2020.

 Social
media

ما حكاية ال�سورة التي 
اأبكت الهند؟

اأ�صعلت �ص���ورة �صبي يبكي بجوار جثمان والده مواق���ع التوا�صل االجتماعي يف 
الهند، االأمر ال���ذي دفع م�صتخدميها لتقدمي تربعات و�صلت لنحو 44 األف دوالر يف 
ي���وم واحد مل�صاعدة اأ�رسته. ومتت م�صاركة ال�ص���ورة على موقع التوا�صل االجتماعي 
توي���ر 7 اآالف مرة.وكان اأنيل البالغ من العمر 27 عاما عام���ال بال�رسف ال�صحي يف العا�صمة 
الهندي���ة دله���ي عندما انقطع احلب���ل خالل عمله ولق���ي حتفه. وقال �صيف �ص���وين، املرا�صل 
ب�صحيف���ة هند�صت���ان تاميز وال���ذي قام بن�رس ال�ص���ورة اأم�س االإثنني، لبي بي �ص���ي اإن م�صهد 
ال�صب���ي البالغ من العمر 11 عاما �صدم���ه. واأ�صاف ”اأعمل حمرر حوادث ومعتاد على امل�صاهد 
املاأ�صاوي���ة، ولك���ن م�صهد هذا الطفل مل اأره من قبل”، م�ص���ريا اإلى اأن ما هز م�صاعره هو قيام 

بع�س االأ�رس الفقرية للغاية بالتربع مببالغ قليلة جدا لالأ�رسة ك� 10 روبيات مثال.
وياأمل �صوين اأن متكن اأموال التربعات اأطفال اأنيل من االلتحاق باملدر�صة.

الرائعـة” مي�سـل  “ال�سيـدة 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س حار ورطب مع فر�صة 
لت�ص���كل �صباب خفي���ف يف بع�س 

املناطق عند ال�صباح الباكر.

الري���اح متقلب���ة االجتاه من 5 
اإلى 10 عقد ولكنها �رسقية عموما 

من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتفاع امل���وج من قدم اإل���ى 3 اأقدام. درجة 
احل���رارة العظمى 38 وال�صغرى 30 درجة مئوية. 
الرطوبة الن�صبي���ة العظمى 95 % وال�صغرى 40 

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 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�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة االأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:05
الظهـر: 11:32 

العصــر: 3:00
المغرب: 5:39
العشاء: 7:09

مواقيت 
الصالة

درا�سـة تك�سـف الفائـدة الكبـرى حلليـب الإبـل
تتع���دد اأن���واع احللي���ب بتع���دد م�ص���ادر 
واأماك���ن اإنتاجها، ف�ص���وء ا�صتخ���دام االأرا�صي 
واملبي���دات وا�صتهالك املي���اه لها تاأثري كبري 
يف طبيعة تكون هذه االأنواع، و�صناعة احلليب 

ككل.
وعل���ى الرغ���م م���ن ازده���ار �ص���وق اإنتاج 
احلليب على ال�صعيد العاملي يف العقد االأخري 
)من���ت هذه التجارة بن�صبة 8 % كل عام(، فاإن 
البح���ث عن اخلي���ار االأن�صب م���ن بينها ال يزال 

ي�صغل الكثريين.

فهناك اختالفات ال نهاية لها بني احلليب 
اأو م�صتقات���ه امل�صتخرج���ة م���ن الل���وز اأو فول 
ال�صوي���ا اأو ال�صوف���ان اأو االأرز اأو جوز الهند اأو 

املا�صية.
ويع���د حلي���ب االإب���ل واح���دا م���ن اأح���دث 
املنتج���ات التي دخلت �صب���اق املناف�صة على 
بدائل احللي���ب، اإذ قامت اأكرب �رسكة ملنتجات 
االألبان يف اأ�صراليا العام املا�صي بزيادة حجم 
قطيعه���ا من االإبل بهدف حتوي���ل االإنتاج اإلى 

عملية جتارية اأكرب.

ويق���ول ميخالي����س هادجيكاك���و، الباحث 
يف ا�صتدام���ة النظم الغذائي���ة يف كلية العلوم 
البيئي���ة بجامعة ديكني، اإن حليب االإبل ميكن 
اأن يك���ون خي���ارا مثريا لالهتم���ام، الأن اجلمال 
تنت���ج كميات اأقل بكثري م���ن امليثان، مقارنة 

مع احليوانات االأخرى.
وي�صي���ف اأن حللي���ب االإبل قيم���ة غذائية 
عالي���ة، كما هو احلال بالن�صب���ة ملعظم االألبان 
للجم���ال  لك���ن  احليوان���ات،  م���ن  امل�صتق���ة 
خ�صو�صي���ة اأخرى تتعلق بلحمه���ا الذي يعترب 

م�صدر بروتني ال مثيل له.
ويح���ذر هادجيكاكو من خماوف رفع زيادة 
االإنت���اج من حلي���ب االإبل لي�صل اإل���ى املرحلة 
التجاري���ة البحت���ة، حينها قد ي���وؤدي ذلك اإلى 

االإ�رسار بالبيئة والتنوع البيولوجي.
احللي���ب  ع�ص���اق  هادجيكاك���و  وين�ص���ح 
بتحدي���د اختياراتهم بناء عل���ى مدى انبعاثات 
الكربون وا�صتهالك املياه واملبيدات احل�رسية 
واالأ�صم���دة امل�صتخدمة خالا عملي���ة الزراعة، ال 

�صيما يف مراعي هذه احليوانات.

زلزال قوته 6 درجات 
قبالة جزر �سولومون

اأول  اأملانيــا تد�ســن 
قطار يف العامل يعمل 

بالهيدروجني

قال����ت هيئ����ة امل�ص����ح اجليولوجي 
االأمريكي����ة اإن زل����زاال بلغ����ت قوت����ه 6 
درج����ات وقع قبالة ج����زر �صولومون يف 

جنوب املحيط الهادي اأم�س الثالثاء.
ومل ت����رد تقاري����ر فوري����ة ب�سقوط 

�صحايا اأو حدوث اأ�رسار.
 55 عم����ق  عل����ى  الزل����زال  ووق����ع 
كيلوم����را وكان مرك����زه 37 كيلومرا 
جن����وب �رسقي جيزو وهي منطقة كثريا 

ما تتعر�س لهزات اأر�صية.

د�صنت اأملانيا، اأم�س االإثنني، اأول 
قطار يف العامل يعمل بالهيدروجني، 
يف اأول حتد من نوعه للقطارات التي 
تعم���ل بالديزل، وتت�صب���ب بتلويث 

البيئة ب�صكل كبري.
ال���ذي  اجلدي���د،  القط���ار  وب���داأ 
يتم بن���اوؤه من قبل �رسك���ة فرن�صية، 
بالتح���رك على م�ص���اره بني عدد من 
امل���دن �صمايل اأملاني���ا مل�صافة تبلغ 

100 كيلومر.
الهيدروجيني  القط���ار  اأن  ورغم 
اأك���رث تكلفة،  ي�صتخ���دم تكنولوجيا 
فاإن���ه يعد �صديق���ا اأف�ص���ل للبيئة، 
مقارنة م���ع القط���ارات االأخرى التي 

تعمل بالديزل.
وقال الرئي����س التنفيذي ل�رسكة 
األ�صتوم الفرن�صي���ة هرني بوبارت-
الف���ارج، يف حف���ل اإزاح���ة ال�صتار يف 
حمط���ة برميريف���ريد، حي���ث �صتتم 
اإع���ادة تزوي���د القط���ارات بالوقود 
با�صتخ���دام الهيدروجني: “هذا اأول 
قطار يعمل بالهيدروجني يف العامل، 

ويدخل يف اخلدمة التجارية”.
واأو�صح���ت �رسك���ة األ�صت���وم اأنها 
تخط���ط لت�صغيل 14 قط���ارا اآخر من 
قط���ارات االنبعاث���ات ال�صفري���ة يف 
والي���ة �صاك�صوني���ا ال�صفل���ى بحلول 
عام 2021، كما اأب���دت مدن اأملانية 

اأخرى اهتماما بهذا امل�رسوع.

• ي�صم متحف ثقافة اخليول يف مدينة جياجنني ال�صينية اأكرب جمموعة من اخليول يف العامل من بينها 47 �صاللة نادرة من اخليول من اأكرث من 30 دولة )اإي بي اأيه(	

ح�ص���دت النجمة رايت�صل بروزنان جائزة اأف�صل ممثلة عن دورها يف امل�صل�صل الكوميدي 
“ال�صيدة مي�صل الرائعة” بحفل جوائز اإميي يف دورته رقم 70 للعام 2018، والذي احت�صنه 

م�رسح مايكرو�صوفت مبدينة لو�س اأجنلو�س )اإي بي اأيه(
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