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14 محرم 1440

عيادة لفح�ص وت�سخي�ص الأورام ال�سرطانية جمانا

اإر�ساء بناء “الدور 2”  للكهرباء على كون�سورتيوم قريبا

         بدور املالكي من املنامة

ك�شف رئي�س اللجن���ة الطبية يف جمعية البحرين 
لتنمي���ة املوؤ�ش�ش���ات ال�شغ���رة واملتو�شط���ة مدير 
مرك���ز بواب���ة اخللي���ج الطب���ي، ح�شني مر، ع���ن اأن 
اجلمعية قّررت تخ�شي�س واإطالق اأول عيادة لفح�س 
وت�شخي����س “ل���الأورام ال�رسطاني���ة” جماًن���ا مبملك���ة 

البحرين اعتباًرا من الأول من اأكتوبر املقبل.
واأ�ش���ار م���ر يف ت�رسيحات ل���� “الب���الد” اإلى اأن 
العيادة �شتقدم خدمات ال�شت�شارة والفح�س الطبي 
جماًنا جلميع املر�شى امل�شابني بال�رسطان ومن كل 
الأعم���ار وال�رسائح. واأو�شح اأن مق���ر العيادة �شيكون 

مبرك���ز بوابة اخلليج الطبي التابع للجمعية 
يف جممع اخلليج مبنطقة ال�شلمانية.

وامل���اء،  الكهرب���اء  �ش���وؤون  وزي���ر  ق���ال 
عبداحل�ش���ني م���رزا، اإن���ه يجري حالي���اً فح�س 
عطاءي���ن مقدم���ني م���ن حتالف���ني عاملي���ني 
)كون�شورتي���وم( من اأجل ت�شييد حمطة كهرباء 
جديدة يف منطقة الدور لتلبية الطلب املتنامي 

على الطاقة الكهربائية.

واأبلغ الوزير “البالد” اأنه مت تلقي عر�شني 
م���ن قبل حتالف �رسكات عاملية، اإذ يجري حاليا 
تقيي���م العر�شني قبل حتدي���د الفائز بت�شييد 
حمط���ة )ال���دور 2( والتي �شتكون م���ن اأ�شخم 
م�رسوع���ات الطاقة يف البالد وذل���ك قبل نهاية 
العام اجلاري. و�شيرتاوح انتاج املحطة ما بني 

1300 ميغاوات اإلى 1500 ميغاوات، 
وذلك بتمويل من  القطاع اخلا�س.
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عر�ص جداول الناخبني اخلمي�ص اإلكرتونيا
تاأكي���دا مل���ا ن�رست���ه “الب���الد”، اأعل���ن رئي�س هيئ���ة الت�رسيع 
والإفتاء القانوين املدير التنفيذي لالنتخابات 2018 امل�شت�شار 
نواف حمزة عن عر�س جداول الناخبني يف اللجان الإ�رسافية الأربع 

يف الفرتة من 27 �شبتمرب اإلى 3 اأكتوبر املقبل. 
وب���ني اأن عر�س جداول الناخبني �شيك���ون ب�شكل اإلكرتوين 
لأول م���رة، م�ش���را اإلى اأن باإم���كان املواطنني التق���دم بطلبات 

الت�شحيح على ج���دول الناخبني عرب املوقع الإلكرتوين 
.vote.bh 5لالنتخابات
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رس : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

علي الفردان

ا�شتدع���ت  العربي���ة:  قن���اة   - دب���ي 
هولن���دا،  �شف���راء  الإيراني���ة  ال�شلط���ات 
والدمن���ارك، وبريطانيا م�ش���اء ال�شبت ب�شاأن 
هج���وم الأح���واز، واتهم���ت بلدانه���م باإيواء 

جماعات اإيرانية معار�شة.
ج���واد  حمم���د  اخلارجي���ة،  وزي���ر  وكان 
���ل الوليات املتح���دة واإ�رسائيل  ظري���ف، حَمّ

ودولً اإقليمية امل�شوؤولية عن الهجوم. 
وو�شط ارتب���اك يف الت�رسيحات الر�شمية 
الإيرانية عن اجله���ة امل�شوؤولة، اأمر الرئي�س 
ح�ش���ن روحاين ق���وات الأم���ن با�شتخدام كل 

�شلطاته���ا لتحدي���د هوي���ة منف���ذي 
الهجوم. 

اتهمت بلدانهم باإيواء جماعات اإيرانية معار�صة

اإيران ت�ستدعي �سفراء اأوروبيني ب�سبب هجوم الأحواز

• رجل يحمل جنديا اإيرانيا اأ�شيب يف هجوم الأحواز اأم�س الأول )اأ ف ب(	 14

ل ت�سامح مع من يحاول جتاوز القانون
البحرين بخري يف ظل قيادة جاللة امللك... �صمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: وّج���ه رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي الأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
اإل���ى اأن يك���ون تعام���ل الأجهزة الأمني���ة حازًما مع 
املمار�ش���ات امل�شينة وامل�شيئ���ة التي ت�شتهدف 
الوط���ن اأو تعكر �شف���و اأمنه والني���ل من وحدته 
الوطني���ة واأن تكون اإجراءاتها ع���ربة لالآخرين من 
املخالف���ني وامل�شيئني، فال تراخ���ي مع امل�شيء، 
ول ت�شامح مع من يحاول التعدي اأو جتاوز القانون 
والإتيان باأفعال جمرمة قانونيًّا ومرفو�شة �شعبيًّا.

ج���اء ذلك، لدى اطالع �شم���وه على تقرير اأمني 
ب�شاأن التجاوزات الت���ي حدثت يف مو�شم عا�شوراء 

الذي عر�شه باأمر من �شموه وزير الداخلية.
واأكد �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء، 
ل���دى ا�شتقبال���ه للمواطن���ني مبجل�س �شم���وه، اأن 
بالدن���ا بخر يف ظل قي���ادة عاهل الب���الد �شاحب 
اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليفة و�شتبقى 

�شعبه���ا  بتما�ش���ك  كذل���ك  اهلل  ب���اإذن 
ووحدته.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من امل�شوؤولني واملواطنني اأم�س	
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ن�سف مليار دينار التداولت العقارية بالبحرين
الأ�شبوع���ي  العق���اري  التقري���ر  ذك���ر 
ل�رسك���ة املزايا القاب�ش���ة اأن ال�شوق العقارية 
البحريني���ة �شجلت م�شتويات �شيولة جيدة يف 
الن�شف الأول من العام 2018 لت�شل القيمة 
الإجمالي���ة للت���داولت العقاري���ة اإل���ى ن�شف 

مليار دينار وبن�شب���ة انخفا�س 16 % مقارنة 
بالف���رتة نف�شها من الع���ام 2017، حيث كان 
مالحظاً زيادة حجم تداول اخلليجيني وبن�شبة 
و�شل���ت اإل���ى 112 % يف ح���ني �شج���ل ع���دد 
املعام���الت املنف���ذة ن�شبة زي���ادة بلغت 24 

% مقارن���ة بالفرتة نف�شها من العام 
11املا�شي.

2

املحرر االقت�شادي

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد	

• لقطة جوية ملحطة الدور	

يف لقاء جاللة امللك مع �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد

بحث التطورات الإقليمية والدولية

دور وثقل ومكانة ال�صعودية حتّتم التكاتف معها والوقوف بجانبها

البحرين ت�سارك �سقيقتها احتفالتها باأعيادها الوطنية
املنامة - بنا: احتفلت اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
ي���وم 23 �شبتمرب اجلاري باليوم الوطني ال�88، وهذا اليوم هو 
ذك���رى تاأ�شي�س اململك���ة العربية ال�شعودية وقي���ام املوؤ�ش�ِس 
جاللة امللك عب���د العزيز بن عبدالرحم���ن اآل �شعود )طيب اهلل 

ثراه( بتوحيد هذا الدولة احلديثة.
ومملك���ة البحرين ت�شتذكر يف هذا اليوم الغايل على اجلميع 
واملنا�شب���ة املهم���ة، املواق���ف الداعمة لها من جان���ب جارتها 
و�شقيقتها اململكة العربي���ة ال�شعودية، حيث متثل العالقات 

الثنائية بني البلدين منوذجا يحتذى.
وتوؤم���ن البحري���ن بقناعة مطلقة قي���ادة وحكوم���ة و�شعبا 
ب���اأن ال�شقيقة ال�شعودية لها من ال���دور والثقل واملكانة التي 
حتت���م التكاتف معها والوقوف بجانبها لأداء املهام والواجبات 

املناطة بها باعتبارها قلب الأمتني العربية والإ�شالمية 
6الناب�س.
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ال تراخي مع امل�سيء وال ت�سامح مع من يحاول جتاوز القانون
وّجه االأجهزة االأمنية باأن يكون تعاملها حازًما مع املمار�شات امل�شينة ... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: وّج���ه رئي����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
اإل���ى اأن يك���ون تعام���ل االأجه���زة االأمني���ة حازًما مع 
املمار�ش���ات امل�شين���ة وامل�شيئ���ة الت���ي ت�شتهدف 
الوط���ن اأو تعك���ري �شف���و اأمن���ه والنيل م���ن وحدته 
الوطني���ة واأن تك���ون اإجراءاته���ا ع���رة لالآخرين من 
املخالف���ني وامل�شيئني، ف���ال تراخي م���ع امل�شيء، 
وال ت�شام���ح مع من يحاول التعدي اأو جتاوز القانون 

واالإتيان باأفع���ال جمرمة قانونيًّا ومرفو�شة �شعبيًّا. 
ج���اء ذلك، خالل اطالع �شموه على تقرير اأمني ب�شاأن 
التج���اوزات التي حدث���ت يف مو�شم عا�ش���وراء الذي 
عر�شه باأمر من �شموه وزير الداخلية. وكان �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء قد اجتم���ع بق�رص 
الق�شيبية، �شباح اأم�س، م���ع وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة والقيادات 
االأمنية بوزارة الداخلية، واطلع �شموه من خالله على 

اإيجاز اأمني ب�شاأن االإج���راءات التي مت اتخاذها خالل 
مو�شم عا�شوراء. واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء اأن م���ا توفر يف العهد امليمون لعاهل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة من 
حري���ة يف ممار�شة ال�شعائ���ر الدينية ودعم ال حمدود 
لها وت�شخري االإمكانيات الإجناح منا�شباتها ال ينكره 
اإال جاح���د حاد ع���ن ج���ادة ال�ش���واب، واأن ا�شتغالل 
هذه املنا�شبات م���ن قبل البع�س لالإتي���ان باأفعال 

وممار�شات م�شين���ة �شيجابه بق���وة القانون. وفيما 
اأعرب �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء عن بالغ 
ال�شك���ر والتقدير ملا اأظه���ره املواطنون الكرام من 
مواق���ف راف�شة وا�شتنكار لتل���ك املمار�شات، فقد 
دعا �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى اإظهار 
املواقف املجتمعية الراف�شة لهذه االأفعال من على 
كل منر، ف���ال جمال لل�شمت واملوارب���ة عند النيل 

من الوطن اأو التطاول على القيم الوطنية العليا.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة، برقي���ة تعزية وموا�ش���اة رئي�س 
جمهوري���ة تنزانيا املتحدة ال�شديقة جون 
بومبي جوزيف ماقوفويل يف �شحايا حادث 

غرق العبارة يف بحرية فكتوريا.
 واأع���رب جاللت���ه عن خال����س تعازيه 
جمهوري���ة  لرئي����س  موا�شات���ه  و�ش���ادق 
تنزانيا والأ�رص ال�شحاي���ا وال�شعب التنزاين 
للم�شاب���ني  جاللت���ه  متمني���اً  ال�شدي���ق، 

ال�شفاء العاجل.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليف���ة برقية �شكر جوابية من 
الرئي����س عثم���ان غزايل رئي����س جمهورية 
ا عل���ى  ج���زر القم���ر املتح���دة، وذل���ك ردًّ
برقي���ة �شموه املهنئة ل���ه مبنا�شبة ذكرى 
ا�شتقالل بالده. واأع���رب فيها عن خال�س 
�شكره وتقديره ل�شمو رئي�س الوزراء، على 
م�شاعره الطيب���ة النبيلة، متمنيًّا له موفور 
ال�شحة وال�شعادة ول�شعب البحرين املزيد 

من التقدم واالزدهار.

جاللة امللك يعزي 
الرئي�س التنزاين

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى 
�شكر رئي�س جزر القمر
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 إمتلكها اآلن مقابل

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

جاللة امللك يبحث التطورات مع �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد

املنام����ة - بن����ا: ا�شتقب����ل عاه����ل الب����الد 
�شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�شى اآل 

خليف����ة يف ق�����رص ال�شافري����ة اأم�����س، رئي�����س 
الوزراء �شاحب ال�شم����و امللكي االأمري خليفة 

ب����ن �شلم����ان اآل خليف����ة، وويل العه����د نائب 
القائ����د االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س 

ال����وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة.

ومت يف اللقاء بح����ث التطورات االإقليمية 
والدولية.

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد 	

ا�شتغ���الل املنا�شب���ات م���ن قبل البع����س مبمار�ش���ات م�شيئ���ة �شيجابه بق���وة القانون

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واالآثار: ت�شت�شيف هيئة البحرين للثقافة 
الوطن���ي  البحري���ن  متح���ف  يف  واالآث���ار 
الي���وم االجتم���اع ال�شاد�س ع����رص للمجل�س 
اال�شت�ش���اري للتنمية الثقافي���ة يف العامل 
االإ�شالم���ي، على مدى يوم���ني متتاليني. 
وياأت���ي االجتم���اع يف اإطار احتف���اء املحرق 
عا�شمة للثقافة االإ�شالمي���ة للعام 2018 
اأعم���ال االجتماع  العربية.وتبداأ  للمنطق���ة 
ع���ر اجلل�ش���ة االفتتاحي���ة، تليه���ا جل�شة 
عمل عن تعزيز الدع���م االإ�شالمي والدويّل 
للحفاظ على ال���رتاث احل�شاري والثقايف 
القد�س ال�رصيف، واأخ���رى عن م�رصوع م�شار 
املنامة لتفعيل العم���ل الثقايف االإ�شالمي 
امل�ش���رتك ملواجهة التط���رف والطائفية 
مناق�ش���ة  اإل���ى  باالإ�شاف���ة  واالإره���اب، 
م����رصوع جدول اأعم���ال املوؤمت���ر االإ�شالمي 
اال�شتثنائي لوزراء الثقافة واملزمع عقده 

يف نوفمر املقبل.

املنامة تناق�س تفعيل العمل 
الثقايف ملواجهة واالإرهاب

جهود ملحوظة ل�سمو النقيب بحري ال�سيخ عي�سى بن �سلمان

“الثقافة” ت�سعى ل�رشاكة قويـة مـع “متكيـن”

مثنيا على دوره يف كل ما من �شاأنه رفعة وتقدم قوة الدفاع... القائد العام:

جناحي اأبدى ا�شتعداده لدعم م�شاريع الهيئة

الرف���اع - قوة الدف���اع: ا�شتقب���ل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ش���ري الركن 
ال�شي���خ خليفة بن اأحم���د اآل خليف���ة يف مكتبه 
بالقي���ادة العام���ة �شب���اح اأم�س، جن���ل �شاحب 
ال�شم���و امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شمو 
النقي���ب بح���ري ال�شيخ عي�شى ب���ن �شلمان بن 

حمد اآل خليفة. 
ويف اللقاء، اأ�ش���اد القائد العام لقوة دفاع 
البحري���ن بجه���ود �شمو النقيب بح���ري ال�شيخ 
عي�ش���ى بن �شلمان بن حم���د اآل خليفة، لكل ما 

من �شاأنه رفعة وتقدم قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واالآثار: 
ا�شتقبلت رئي�شة هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار 
ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة يف مكتبها اأم�س 
الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�ش�شة متك���ني اإبراهيم 
جناح���ي، حي���ث تب���ادل الطرفان وجه���ات النظر 
حول �شبل التع���اون امل�شرتك لالرتقاء بامل�شهد 

الثقايف يف مملكة البحرين.
وقال���ت ال�شيخة م���ي بنت حمم���د اإن الهيئة 
ت�شع���ى اإلى تكوين �رصاكات قوية مع كل اجلهات 
املعنية بتعزيز االأجواء الثقافية املحلية، �شاكرة 
موؤ�ش�ش���ة متك���ني عل���ى اإميانه���ا بعم���ل الهيئة 

ودعمها لالأن�شطة الثقافية وال�شبابية. 
واأطلع���ت جناحي على اآخر تط���ورات احلراك 
الثق���ايف م�شرية اإل���ى ا�شتمرار الهيئ���ة يف تنفيذ 

اأجندتها الثقافية للعام 2018.
وم���ن جانب���ه، اأ�ش���اد جناح���ي بجه���ود هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار لالرتق���اء باحل���راك 
الثقايف، مبدًيا ا�شتع���داده الدائم لتقدمي الدعم 
مل�شاريع هيئة الثقافة م���ن اأجل ترويج ال�شورة 
املميزة واالإن�شاني���ة للمملكة وحتقيق املنجزات 
احل�شاري���ة عل���ى ال�شعي���د املحل���ي، االإقليم���ي 

والعاملي.

• القائد العام م�شتقبال �شمو النقيب بحري ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد	

• رئي�شة هيئة البحرين للثقافة واالآثار م�شتقبلة الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة متكني	
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ه���ن���اك م���ن ي�����ص��ع��ى اإل�����ى ا���ص��ت��غ��ال احل����ري����ات ال��دي��ن��ي��ة ل��ت��ع��ك��ر ���ص��ف��و الأم����ن
امل����م����ار�����ص����ات ال���دخ���ي���ل���ة حم��������اولت ي���ائ�������ص���ة ل������اإ�������رار ب����ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة

البحريـن بخيــر فــي ظــل قيــادة جاللــة امللك
ما حدث يف عا�صوراء موؤامرة منيت بالف�صل... �صمو رئي�س الوزراء:

ا�صتقبال���ه  ل���دى  بن���ا:   - املنام���ة 
للمواطن���ن مبجل�س �صم���وه، اأكد رئي�س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللك���ي الأمر 
خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليف���ة اأن مملكة 
البحري���ن تتعر����س ملوؤام���رات، مطمئنا 
�صم���وه احل�ص���ور ب���اأن ه���ذه املوؤامرات 
تف�صل الواحدة تل���و الأخرى بف�صل وعي 

�صعب البحرين ووطنيته.
واأ�ص���ار �صم���وه اإل���ى اأن م���ا حدث يف 
مو�صم عا�صوراء من جت���اوزات مرفو�صة 
ما ه���ي اإل اأح���د اأ�صكال ه���ذه املوؤامرات 

التي تنتهي بحمد اهلل دائماً بالف�صل.
واأكد �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن بادن���ا بخ���ر يف ظ���ل قيادة 
عاه���ل الب���اد املف���دى �صاح���ب اجلالة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة و�صتبقى 
باإذن اهلل كذلك بتما�صك �صعبها ووحدته 
و�صت�صتمر البحري���ن متميزة كما عهدها 
الدينية  بانفتاحها وباحلري���ات  اجلمي���ع 
والفكري���ة امل�صانة فيه���ا رغم اأن هناك 
م���ن ي�صعى اإل���ى ا�صتغال ه���ذا النفتاح 
لتعك���ر �صفو الأمن و�ص���ق ال�صف وزرع 

الفتنة.
وكان �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء قد ا�صتقب���ل بق����ر الق�صيبية 
ام����س عدداً من كب���ار امل�صوؤولن ورجال 
الأعم���ال والنخ���ب الفكري���ة والإعامي���ة 

وال�صحفية وجموعاً من املواطنن.
ويف اللق���اء، ا�صتنكر �صاح���ب ال�صمو 
اأ�ص���كال  كل  ال���وزراء  رئي����س  امللك���ي 
لأخاقي���ات  ت�ص���يء  الت���ي  الت�رف���ات 
ال�صعب البحريني الكرمي عرب املمار�صات 
الدخيلة علي���ه، معترباً �صموه اإياها باأنها 
حم���اولت يائ�صة وبائ�ص���ة لتعكر �صفو 

الأمن والإ�رار بالوحدة الوطنية.
كم���ا اأثن���ى �صاح���ب ال�صم���و امللكي 
رئي�س الوزراء على �صعور العائلة الواحدة 
ال���ذي يتجلى دائماً يف املجتمع البحريني 
وبالتما�ص���ك الذي يظه���ره خ�صو�صا يف 

املواقف التي مت�س وحدته اأو تاحمه.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبا عدداً من كبار امل�صوؤولن وجموًعا من املواطنن	

ال��ب��ح��ري��ن م��ت��م��ي��زة ب��ان��ف��ت��اح��ه��ا وب���احل���ري���ات ال��دي��ن��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة امل�����ص��ون��ة
ن�����ص��ت��ن��ك��ر ك����ل ال���ت�������رف���ات امل�����ص��ي��ئ��ة لأخ����اق����ي����ات ال�����ص��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي
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ميد لل�سفن ال�سياحية البحرين ت�سارك يف معر�ض “�سيرتيد” 

برنامج تدريب مكثف للمر�سدين ال�سياحيني

تاأكيد اأهمية التعاون ال�رشطي الدويل وتبادل اخلربات

“ال�سياحة” ت�سعى لزيادة عدد الزوار القادمني للبحرين

ي�ستهدف 112 م�سرتكا على مرحلتني

لدى ا�ستقباله مدير الإنرتبول يف وا�سنطن... وزير الداخلية:

املنام���ة - هيئة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار�ض: 
�ساركت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض يف معر�ض 
وموؤمت���ر “�سيرتيد” مي���د لل�سف���ن ال�سياحية، الذي مت 
عق���ده يف مدين���ة ل�سبون���ة يف الف���رتة 19 و20 �سبتمرب 
اجلاري.وت�س���ارك هيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة يف تكتل 
“كروز ارابي���ا” مع هيئتي ال�سياح���ة يف اأبوظبي ودبي 
لرتويج منطقة اخلليج العربي ع���رب البواخر ال�سياحية. 
و�سم وف���د البحرين ممثل���ني عن الهيئ���ة، و�سفريات 
athias Tou و-  ،  Visit Bahrain وللق�سيب���ي، 
ism. وُيق���دم احلدث العديد من الفر�ض ال�ستثمارية 
اجلدي���دة، كون���ه يجم���ع ما يزي���د ع���ن 150 عار�سا من 
املعني���ني بقطاع ال�سف���ن ال�سياحية حتت �سقف واحد.

وق���ال مدي���ر اإدارة الت�سويق والرتوي���ج ال�سياحي لدى 
الهيئة يو�سف اخلان: “تاأتي م�ساركتنا يف هذا املعر�ض 
متا�سي���اً مع اإ�سرتاتيجيتها الرامي���ة اإلى تطوير القطاع 

ال�سياح���ي املحل���ي، عرب زي���ادة عدد ال���زوار القادمني 
للبحري���ن عن طريق ال�سف���ن ال�سياحية مبا يتما�سى مع 
روؤي���ة اململكة القت�سادية 2030 مما ُي�ساهم يف تعزيز 

مكان���ة البحري���ن كوجه���ة �سياحية رائدة ب���ني خمتلف 
العار�س���ني الدولي���ني ع���ن طري���ق الرتوي���ج ملختلف 

العرو�ض ال�سياحية التي تقدمها على مدار العام”.

املنام���ة - هيئة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار�ض: 
اأعلنت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض عن تد�سينها 
تعاوًن���ا م���ع الحت���اد العامل���ي لرابط���ات املر�سدي���ن 
ال�سياحي���ني )WTFGA( ل�ست�سافة برنامج تدريبي 
خم�س�ض للمر�سدين ال�سياحيني، والذي �سيتم تنظيمه 
.)UNWTO( بال�سرتاك مع منظمة ال�سياحة العاملية

و�سيعق���د الربنامج الذي تبلغ مدته خم�سة اأ�سابيع 
عل���ى مرحلت���ني، الأول���ى منهم���ا �ستكون م���ا بني 22 
�سبتمرب وحتى 15 اأكتوب���ر، والتي �ستزود امل�سرتكني 
بالتدري���ب ال���ازم وبن���اء مه���ارات الإر�س���اد ال�سياحي 
املهني���ة ملجموع���ة تقدر ب���� 100 مر�سد �سياح���ي. اأما 
املرحل���ة الثانية من الربنام���ج التجريبي ف�ستعقد بني 
15 وحت���ى 22 اأكتوبر، والتي �ست�ستهدف 12 م�سرتًكا 
على وج���ه اخل�سو�ض و�ستندرج حت���ت عنوان “تدريب 
املدرب���ني-Train the Trainers”، والت���ي �سرتكز 
عل���ى تدريب املوجه���ني الذين يطمح���ون اإلى التحول 

اإل���ى مدربني، اأو املدربني الذي يتطلعون اإلى حت�سني 
مهاراته���م التدريبي���ة واحل�س���ول عل���ى العتم���اد من 

منظمة ال�سياحة العاملية.
اإدارة املراف���ق  ال�س���دد، ����رح مدي���ر  ويف ه���ذا 
واخلدم���ات ال�سياحي���ة يف الهيئ���ة ه�س���ام ال�ساك���ن،: 
“ب���اأن ا�ست�سافة هذا الربنام���ج التدريبي تاأتي �سمن 

ا�سرتاتيجي���ة هيئة ال�سياح���ة واملعار����ض للعمل على 
الرتق���اء بقط���اع ال�سياح���ة يف اململك���ة وحتويله بهذه 
امل�ساع���ي اإلى اأح���د القطاع���ات الرئي�سي���ة امل�ساهمة 
يف نه�س���ة القت�س���اد الوطن���ي، ا�ستق���اًء م���ن الروؤي���ة 

القت�سادية لعام 2030”.
واأو�س���ح ان الربنام���ج التدريب���ي املكثف يهدف 
اإلى تطوي���ر مهارات املر�سدي���ن ال�سياحيني يف مملكة 
البحري���ن وتكثيف خرباتهم و�سم���ان تطوير اخلدمات 
اإل���ى اأعل���ى  املقدم���ة يف ه���ذا القط���اع حت���ى ت�س���ل 
امل�ستوي���ات، ومتكني امل�سرتكني من اأداء عملهم على 

اأكمل وجه، مبا يخدم قطاع ال�سياحة.
واأردف: “اإن الهدف الأول والأهم من هذه املبادرة 
ه���و رفع عدد املر�سدين ال�سياحيني يف مملكة البحرين 
اإل���ى 200 مر�سد �سياح���ي على قدر ع���ايل من املهارة 
والكفاءة، ملاق���اة احلاجة املتزاي���دة للمر�سدين نظًرا 

لنمو قطاع ال�سياحة ون�ساطه امللحوظ.”.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير الداخلية 
ال�سي���خ را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة، �سب���اح اأم�ض، 
مدي���ر الإنرتب���ول يف العا�سمة الأمريكي���ة )وا�سنطن( 
واي���ن �سيلزجابر، بح�س���ور رئي�ض الأمن الع���ام اللواء 
طارق احل�س���ن. ويف اللقاء، رّحب الوزي���ر بزيارة مدير 
الإنرتب���ول يف وا�سنطن التي تاأت���ي يف اإطار التوا�سل 
وتب���ادل وجهات النظر وتعزيز عاق���ات التعاون بني 
اأجه���زة الإنرتبول يف البلدين ال�سديق���ني، منّوًها اإلى 
اأهمي���ة التعاون ال�رطي الدويل وتبادل اخلربات فيما 
يتعلق بتطوير امله���ارات الإدارية وال�رطية من خال 
منظم���ة ال�رطة اجلنائية الدولي���ة )النرتبول(. واطلع 
�سيلزجابر على جهود وزارة الداخلية لتطوير وحتديث 
كل القطاع���ات الأمني���ة يف اإطار العم���ل امل�ستمر على 

حفظ الأم���ن وتاأمني ال�سامة العامة جلميع املواطنني 
واملقيم���ني. ح����ر اللق���اء مدي���ر ع���ام الإدارة العامة 

ملكافح���ة الف�ساد والأم���ن القت�س���ادي والإلكرتوين 
ومدير اإدارة الإنرتبول.

• هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض �ساركت يف معر�ض وموؤمتر “�سيرتيد” ميد لل�سفن ال�سياحية يف ل�سبونة 	

•  ه�سام ال�ساكن	

• خال ال�ستقبال 	

بالبحرين اأول عيادة لفح�ض وت�سخي�ض الأورام ال�رشطانية “جمانا” 
تنطلق مطلع اأكتوبر املقبل... مري ل� “$”:

      بدور املالكي من املنامة

ك�سف رئي�ض اللجنة الطبي���ة يف جمعية البحرين 
لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة مدير مركز 
بوابة اخلليج الطبي، ا�ست�ساري الأ�سعة الت�سخي�سية، 
ح�سني مري، عن اأن اجلمعية قّررت تخ�سي�ض واإطاق 
اأول عيادة لفح�ض وت�سخي����ض “لاأورام ال�رطانية” 
جماًن���ا مبملكة البحرين اعتباًرا م���ن الأول من اأكتوبر 

املقبل.
خدم���ات  �ستق���دم  العي���ادة  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
ال�ست�س���ارة والفح�ض الطبي جماًن���ا جلميع املر�سى 
امل�ساب���ني بال�رطان وم���ن كافة الأعم���ار وال�رائح، 
�س���واء كانوا من امل�سابني حديًث���ا اأو الذين تعاجلوا 

منه ويحتاجون اإلى املتابعة الطبية.
واأو�سح يف ت�ريحات ل� “الباد” اأن مقر العيادة 
�سيكون مبركز بوابة اخللي���ج الطبي التابع للجمعية 

يف جممع اخلليج مبنطقة ال�سلمانية.
واأ�س���اد م���ري يف ت�ريحات���ه ب���دور الوجيه ورجل 
الأعم���ال ف���اروق املوؤيد. واأو�سح م���ري اأن ا�ست�ساري 
الأورام ورئي�ض ق�سم الأورام مبجمع ال�سلمانية �سابًقا 
فريد خليف���ة �سيتطوع لفح�ض املر�سى يومي الأحد 
والثاث���اء م���ن كل اأ�سب���وع �ساكًرا له ح�ّس���ه الإن�ساين 
وم�ساركت���ه التطوعي���ة خلدم���ة مر�س���ى ال�رط���ان. 
وخليفة له خربة اأكرث من 30 �سنة يف ت�سخي�ض وعاج 

الأورام. 
م���ن جانبه، ع���رّب فري���د خليفة ع���ن �سعادته يف 

امل�ساهم���ة بالعم���ل الإن�ساين جتاه مر�س���ى ال�رطان 
متمنيًّا له���م ال�سفاء، موؤكًدا اأن���ه �سي�سخر كل خربته 

الطويلة يف هذا املجال خلدمة املر�سى.
ب���دوره، اأكد رئي�ض جمل����ض اإدارة اجلمعية اأحمد 
ال�سل���وم، اأن �سيا�س���ة اجلمعي���ة ه���ي امل�ساهم���ة يف 
توفري الدعم ملحتاجيها عن طريق دعم املوؤ�س�سات 
واجلمعي���ات التي تهت���م ب�سوؤونهم ال���ذي كان وراء 
انط���اق ودعم عي���ادة الأورام يف املركز الذي بدوره 
يق���دم خدمات ال�ست�سارة الطبي���ة ملر�سى ال�رطان 
جمان���ا. وت�سري الإح�س���اءات اإل���ى اأن البحرين ت�سجل 
ا، يف  اأك���رث م���ن 500 حال���ة �رطاني���ة جدي���دة �سنويًّ
الوق���ت ال���ذي ل يت���م ت�سجيل العديد م���ن احلالت؛ 

لعدم التبليغ عنها ب�سبب ال�سفر للخارج للعاج.

• اأحمد ال�سلوم	 • ح�سني مري	 • فريد خليفة	 • فاروق املوؤيد	

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

الطنين بين الطين والعاطلين )2(
مل���ف العاطل���ني ع���ن العمل اأ�سب���ح اأ�سبه ب���� “�سي���ارة” عالقة يف الط���ني ل تتحرك، 
والأ�سب���اب وا�سح���ة اأن وزارة العمل تتعاطى مع القطاع اخلا����ض بلغة خمملية، ومبواقف 
حريري���ة اأ�س���د نعومة من فرو نعوم���ي كامبل، لهذا لي����ض غريًبا اإذا ما ج���اءت اإح�سائيات 
التقاري���ر �سادم���ة، فالأجانب ي�ستحوذون على اأكرث م���ن 73 % من وظائف اجلامعيني يف 
القط���اع اخلا�ض. ورغم ذلك ترى زفة اأعرا�ض وزارة العم���ل متاأ ال�سفحات الأولى تفاخًرا 
وابتهاًجا، وتوزيع ابت�سامات جمانية، وتقدم التهاين، والتربيكات “لاإجنازات التاريخية”، 

والأعرا�ض اجلماعية للعاطلني من اأنهم اأ�سبحوا يزفون يف �سالونات التوظيف.
مل يك���ن تفجري خرب قنبل���ة “73 %” من الأجانب يف القطاع اخلا����ض مثرًيا، فا حاجة 
لنفرك اأعيننا ا�ستغراًبا، فقلما تدخل �ركة اأو موؤ�س�سة ول جند فيها اأجانب. وكاأمنا اعتماد 
“بحرنة” التوظيف حتتاج اإلى تفجر عبقرية اأو خامت �سليمان اأو م�سباح عاء الدين ليتم 
تطبيقه���ا دون مكياج !! اأ�سبح���ت اأرقام وزارة العمل �سمن الكوميديا ال�سوداء التي تثري 
فينا �سحك اجلرح، وحتول الدموع اإلى نكات �سعبية تنف�ض عن اأوجاع خمتبئة يف �سناديق 
الأمل، وكلم���ا خ���رج علينا م�سوؤول من ال���وزارة بفتح �ستار عن رقم كاأمن���ا يفتح لنا �ستاًرا 

جديًدا عن م�رحية كاأ�سك يا وطن اأو �سيعة ت�رين لدريد حلام من كوميديا �سوداء.
ال�سحافة ل تخبئ الأ�رار فاإننا نعلم اأن العمالة الأجنبية يف البحرين ت�ستحوذ على 73 
% من وظائف اجلامعيني البحرينيني يف �سوق العمل، اإذ يبلغ اإجمايل املوظفني الأجانب 
م���ن حملة ال�سهادات اجلامعية يف القطاع اخلا����ض 52 األًفا و414 موظًفا اأجنبيًّا، وذلك يف 

مقابل 20 األًفا و354 جامعيًّا بحرينيًّا يف القطاع اخلا�ض.
وال�س���وؤال: اأي���ن ه���ي البحرنة يف ذل���ك، وا�ستعرا�ض اأكرث من �رك���ة يف خروجها علينا 
كل �سباح ببالونات البحرن���ة، وع�سات التقارير “ال�ستالونية” حتى اأ�سبح الإعام اأ�سبه 
مبن�س���ات كم���ال اأج�سام الأرقام م���ن ))بحرنة(( ع�س���ات التوظيف!! واأي���ن هي خطوات 
ال���وزارة يف ا�سرتاتيجية البحرنة، واأن املواطن اأول �سيا�سة تعتمدها يف التوظيف، ثم اأين 
هم م���دراء التوظيف يف هذه ال�ركات، فبع�سهم اأجانب وب�سهادات غري معتمدة ل ت�سلح 
حتى ملنا�سف غ�سيل اأو ورق عنب ياأكله الفا�سلون يف مطاعم خيباتنا املطحونة اأو مناديل 
ورقية على طاولت همومنا املثقوبة برنج�سية امل�سوؤولني، و�سوزفرينيتهم الفاقعة بني 

بحرنة اخلطاب واأجنبة الواقع. 
لي�ض من ال�سطارة اأن نوزع ب�سكويت اأرقامكم على جامعيني عاطلني عن العمل. لي�ض 
م���ن ال�سطارة اأن ت�ستعر�سوا هذه الأرقام، واأنتم تعلم���ون اأن هناك عاطلني يقروؤنها كل 
�سب���اح، ويقابلونه���ا ب�سحكة تفوق �سوًتا من �سحكة ا�سماعي���ل يا�سني، فيها من احلزن 

اأكرث من العتب!! 
اإن يف الأرق���ام فائ�ض احتم���الت اأ�سد من فائ�ض الحتمالت الت���ي حّذر منها املفكر 

الرو�سي فادمي زياند. 
األ���ف فنان من عّينة فان ج���وخ ل ي�ستطيع اأن ير�سم حجم �سور األغازكم يف التوظيف. 
األف مو�سيقى حزينة من موزارت لن ت�ستطيع عزف حزننا ملا نراه من ت�ريحات موؤملة ملا 

تطرحونه من التفاف يف الأرقام. 
اح�سوا اأرقامكم يف �سندوي�س���ات وجعنا اليومي كما ت�ساوؤون، لكن عليكم اأن تتحملوا 
ن���زف كلماتنا عل���ى ورق الكتابة، فاأبناوؤنا ال�سائعون على اأر�سف���ة الواقع والغربة لي�سوا 
خ���ردة ب�رية اأو قطاع غيار ب�ري يركب ل�سي���ارات ت�ريحاتكم اللتفافية التي تقودونها 

على �سوارع �سهادات اأبنائنا اجلامعية. 
يا وزارة العمل طبقوا منهج امل�روع الإ�ساحي اأن اأبناء الوطن هم اأولً. 

ي���اوزارة العمل، هذا حالنا و�سعار كل احلاملني: ما فائدة الطنني ونحن نبدو عالقني 
بني الطني والعاطلني!!
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تفعيل الدور العربي يف التعامل مع اأزمات املنطقة
اجتماع لوزراء خارجية البحرين وال�سعودية والإمارات وم�رص والأردن بنيويورك

املنامة - وزارة اخلارجية: �سارك، وزير اخلارجية 
ال�سيخ خال���د بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، يف اجتماع 
وزراء خارجي���ة كل م���ن مملك���ة البحري���ن واململك���ة 
العربية ال�سعودية ودول���ة الإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية م�رص العربية واململكة الأردنية الها�سمية، 
عل���ى هام����ش اجتماعات ال���دورة الثالث���ة وال�سبعني 

للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك.
و�س���در عن الجتم���اع البيان الآت���ي: اإنه يف يوم 
الأح���د 23 �سبتمرب 2018 عقد وزراء خارجية اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة واململك���ة الأردني���ة الها�سمية 
ومملكة البحرين وجمهورية م����رص العربية والإمارات 
العربية املتحدة اجتماًعا ت�ساورًيا يف نيويورك قبيل 
انعق���اد الدورة ال�73 لأعم���ال اجلمعية العامة بهدف 
تفعي���ل ال���دور العرب���ي امل�س���رك يف التعام���ل مع 

خمتلف الأزم���ات يف املنطقة، وا�ستمع ال���وزراء اأثناء 
الجتماع اإلى اإيجاز من املبعوث اخلا�ش للأمني العام 

ل�سوري���ا �ستيفان دي مي�ستورا عن الو�سع يف �سوريا 
وقرر الوزراء ا�ستمرار الت�ساور ح�سب احلاجة.

• ال�سيخ خالد بن اأحمد ي�سارك يف الجتماع	

عــر�س جــداول النــاخبيــن اخلميــ�س

“العلوم التطبيقية” ترحب بالطلبة وامل�ستجدين

تاأكيدا ملا ن�رصته “$”... و�ستكون اإلكرونية لأول مرة

ت�سعى اجلامعة لتاأمني البيئة التعليمية املنا�سبة

رئي����ش  اأعل���ن  “الب���لد”،  ن�رصت���ه  تاأكي���دا مل���ا 
هيئ���ة الت�رصيع والإفت���اء القانوين املدي���ر التنفيذي 
للنتخاب���ات 2018 امل�ست�سار نواف حمزة عن عر�ش 
جداول الناخبني يف اللجان الإ�رصافية الأربع يف الفرة 
م���ن 27 �سبتمرب اجل���اري ولغاية الأربع���اء 3 اأكتوبر 

املقبل.
وبني اأن عر�ش جداول الناخبني �سيكون ب�سكل 
اإلكروين لأول مرة عو�سا ع���ن عر�سها ورقيا، حيث 
�ستك���ون يف كل جلن���ة اإ�رصافي���ة �سا�س���ة اإلكروني���ة 
كب���رة و4 �سا�س���ات �سغ���رة حتتوي عل���ى جداول 
الناخب���ني، وق���ال اإن “ا�ستخدام التقني���ات احلديثة 

يف عر����ش ج���داول الناخب���ني يتما�س���ى م���ع �سيا�سة 
التوظي���ف الأمث���ل للتقني���ة احلديثة”، م�س���راً اإلى 
ا�ستح���داث خدمات اإلكرونية لأول م���رة اأي�ساً تتيح 
للمواطنني اإمكانية التق���دم بطلبات الت�سحيح على 
جدول الناخبني عرب املوق���ع الإلكروين للنتخابات 
vote.bh. واأو�سح حم���زة اأن “التحول اإلى اجلداول 
الإلكروني���ة ياأت���ي �سمن توجهات مملك���ة البحرين 
لل�ستف���ادة الق�سوى من التط���ور العاملي يف جمال 
التكنولوجي���ا وتوظيفه���ا يف تقدمي خدم���ات اأف�سل 
للمواط���ن”.  و�سيت���م تفعي���ل املوق���ع الإلك���روين 

للنتخابات اليوم 24 �سبتمرب اجلاري.
ودع���ا امل�ست�س���ار املواطنني للتاأك���د من وجود 
اأ�سمائه���م يف ج���داول الناخب���ني ومراجع���ة بياناتهم 

الواردة فيها خلل فرة ال�سبعة اأيام املحددة، لفتاً 
اإلى اأن حتقق املواطنني من جداول الناخبني للتاأكد 
م���ن وج���ود اأ�سمائهم يف ف���رة عر�سها ه���و اخلطوة 
الأول���ى ل�سم���ان ممار�ستهم حلقه���م الد�ستوري يف 

النتخاب.
واأو�س���ح 2018 اأن فرة عر�ش جداول الناخبني 
تعد كذل���ك الفرة التي تبداأ فيها املراكز ال�رصافية 
يف تلقي طلب���ات القيد، واأ�س���اف “يحق  لكل ناخب 
اأدرج ا�سم���ه يف اأحد جداول الناخبني، اأن يطلب اإدراج 
ا�س���م من اأُهمل اإدراج ا�سمه بغ���ر حق، اأو حذف ا�سم 
م���ن اأدرج بغ���ر ح���ق، اأو ت�سحيح البيان���ات اخلا�سة 
بالقي���د، وذلك بالن�سب���ة جلدول الدائ���رة النتخابية 

املدرج ا�سم الناخب فيها”.

العك���ر -  جامعة العل���وم التطبيقية: 
رح���ب رئي����ش جامعة العل���وم التطبيقية 
غ�س���ان ع���واد بطلب���ة اجلامع���ة والطلبة 
�سعادت���ه  ع���ن  معرب���ا  امل�ستجدي���ن 
بان�سمامه���م للجامع���ة، ليلتحقوا بركب 
العل���م ويكون���وا حم���ط رعاي���ة م���ن قبل 
جامعته���م واأع�س���اء الهيئ���ة التدري�سية 
والإداري���ة، اإذ ت�سع���ى اجلامع���ة لتاأمني 

البيئة التعليمية املنا�سبة للطلبة.

الدرا�س���ي  الع���ام  ب���دء  ومبنا�سب���ة 
اجلدي���د، دع���ا رئي����ش اجلامع���ة الطلب���ة 
اإل���ى اجل���د والجته���اد يف طل���ب العلم، 
وامل�ساركة الفاعلة يف الأن�سطة الطلبية 
تقيمه���ا  الت���ي  والثقافي���ة  والعلمي���ة 
اجلامع���ة والتي تعترب ج���زًء هاماً ومكملً 

للربامج الدرا�سية.
واأ�سار عواد اإلى اأن اجلامعة قد هياأت 
البيئ���ة التعليمي���ة املنا�سب���ة ل�ستقبال 
اأبنائه���ا الطلبة من خلل توجي���ه الطلبة 
اأكادميي���اً  واإر�ساده���م  امل�ستجدي���ن 
وتقدمي الن�سائ���ح والتوجيهات لهم يف 
اختيار املقررات الدرا�سية قبل ت�سجيلها 
وذلك من خ���لل املر�سدين الأكادمييني 
اإل���ى اأن  يف خمتل���ف  الكلي���ات، منوه���اً 
اإدارة اجلامع���ة تب���ذل ق�س���ارى جهده���ا 
وت�سع جمي���ع اإمكانياته���ا وطاقاتها من 
اأجل الطال���ب اأولً واأخ���راً، داعياً الطلبة 
لل�ستفادة من هذه الإمكانيات والفر�ش 
الت���ي يوفرها احل���رم اجلامع���ي اجلديد 
ال���ذي اأن�س���ئ وف���ق اأعل���ى املتطلب���ات 
العاملي���ة مبا يحتويه من قاعات درا�سية 
جمهزة باأحدث الو�سائل التقنية ل�سمان 
اأف�سل الأجواء الدرا�سية لهم، اإ�سافة اإلى 
املرافق اخلدمي���ة والرفيهية وامللعب 
وغرها من املرافق احليوية التي ت�سهم 

يف اإثراء احلياة اجلامعية والعلمية.
واأو�سح اأن اجلامعة حر�ست على طرح 
برامج اأكادميية متمي���زة  ت�ساعد الطلبة 
يف احل�س���ول على الفر����ش املنا�سبة يف 
�سوق العمل ملواجهة التحديات اجلديدة 
يف ظ���ل التط���ور التكنولوج���ي، وت�سهم 
يف تنوي���ع الخت�سا�س���ات وخلق قدرات 
جدي���دة تلقي بظلل اإيجاب���ي على �سوق 
العمل والعملية التعليمية للجامعة، مبوا 
يتوافق م���ع ا�سراتيجي���ة وزارة الربية 
والتعليم والأمانة العامة ملجل�ش التعليم 
الع���ايل يف تطوي���ر املنظوم���ة التعليمية 

بالبحرين.
اجلامع���ة  اأن  ع���واد  اأك���د  ختام���اً 
�سعي���دة با�ستقب���ال طلبته���ا يف خمتلف 
التخ�س�س���ات التي تطرحه���ا، بالإ�سافة 
اإلى الربام���ج الربيطانية، متمنياً للجميع 
عام درا�سي حافل بالنج���اح والإجنازات، 
كم���ا دع���ا الطلبة حل�س���ور فعاليات يوم 
التهيئ���ة ال���ذي تقيم���ه اجلامع���ة اليوم 

الإثنني.

اإ�سادة باجلهود الدبلوما�سية لل�سفري الرو�سي

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد نائ���ب رئي����ش 
املجل����ش الأعل���ى للبيئ���ة رئي����ش الحت���اد 
امللك���ي للفرو�سية و�سباق���ات القدرة �سمو 
ال�سي���خ في�سل ب���ن را�سد اآل خليف���ة، بدور 
�سف���ر جمهوري���ة رو�سي���ا الحتادي���ة ل���دى 
 Vagif مملك���ة البحري���ن فاجيف غارايي���ف
Garaev يف تعزي���ز العلقات الثنائية بني 

البلدين ال�سديقني.
 جاء ذلك، خلل ا�ستقب���ال �سمو ال�سيخ 
في�سل بن را�سد اآل خليفة لل�سفر الرو�سي 
يف مكتب���ه باملجل����ش �سباح اأم����ش، مبنا�سبة 

انته���اء فرة عمل���ه الدبلوما�س���ي يف مملكة 
البحري���ن، منّوًه���ا �سم���وه بجه���ود ال�سفر، 
ومتمنيًّا له التوفي���ق والنجاح يف مهام عمله 
املقبل���ة. من جانبه، اأع���رب ال�سفر الرو�سي 
عن بالغ �سكره وتقديره ل�سمو نائب الرئي�ش 
التنفي���ذي للمجل����ش الأعل���ى للبيئ���ة عل���ى 
حف���اوة ال�ستقب���ال والدعم ال���ذي لقاه من 
كافة امل�سوؤول���ني باململكة، خا�سة التعاون 
يف ال�س���اأن البيئ���ي، م�سيًدا مب���ا و�سلت اإليه 
البحرين من م�ست���وى مرموق يف هذا املجال 

على ال�سعيد الإقليمي والدويل.

حمرر ال�سوؤون املحلية

تتقدم أسرة دار »                       «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

سميرة الـمـبـروك 
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

زوجـــة عمـهـــا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان
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المترشح المستقل أم الحزبي؟
�رصفت موؤخرا، بتقدمي ن���دوة �سيا�سية مبجل�ش الدوي بعنوان )دور ال�سحافة يف 
توعي���ة الناخبني(، ومن ب���ني ثلثة ع�رص �سوؤال وجهت يل م���ن احل�سور الكرمي، لفت 
اهتمامي �سوؤال طرحه اأحد مر�سحي اجلمعيات ال�سيا�سية، عن اأهمية توعية الناخبني 

بعدم الت�سويت للم�ستقلني، متهما اإياهم بال�سعف، وقلة احليلة.
ه���ذه الدعوة لي�ست باجلدي���دة، من قبل مر�سحي اجلمعي���ات ال�سيا�سية، والذي 
يح���اول البع�ش منهم، ا�ستغلل �سعف اأداء برمل���ان 2014، لإلقاء امل�سئولية كاملة 
عل���ى كاهل خ�صومه���م امل�صتقلني، و�صحب ب�صاط اأ�ص���وات الناخبني منهم، وهو ما 
اأرف�س���ه؛ لأن به تعميم ظامل، للكفاءات الوطنية املختلفة، والذين يجب األ يتحملوا، 

ق�سور، اأو ف�سل غرهم.
وت�س���كل هذه الدعوة، �سورة من �سور التخندق، والتحزب، والفئوية، ملن وكل 
لنف�سه الدراي���ة والأهلية، دون الآخرين، بنهج اإق�سائي �سطر املجتمع، وخلق الفرق 

املت�سادمة، واملتنافرة، التي ترف�ش الإن�سات ملن يخالفها الراأي.
اإن اأداء العدي���د م���ن النواب امل�ستقلني خ���لل �سنوات التجرب���ة املا�سية، كان 
م�رصف���ا ورائعا وم�سئول، وكم منه���م وقف كاجلدار ال�سلب، اأم���ام م�ساريع وقوانني 

كانت �ستنتق�ش من حقوق املواطنني، واأمانيهم.
 منه���م حمامون، ورج���ال اأعمال، واأ�سات���ذة جامعات وغرهم، وعلي���ه، فاإن نهج 
الإق�ساء، لهو مرفو�ش جملة وتف�سي���ل، وللناخب هنا حرية اختيار املر�سح الأن�سب 

له، وعليه حتمل م�سئولية هذا الختيار.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• غ�سان عواد	
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البحرين ت�شارك �شقيقتها احتفاالتها باأعيادها الوطنية
دور وثقل ومكانة ال�سعودية حتّتم التكاتف معها والوقوف بجانبها

املنام���ة - بن���ا: احتفلت اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيقة ي���وم 23 �سبتمرب اجلاري 
ه���و  الي���وم  وه���ذا  ال����88،  الوطن���ي  بالي���وم 
ذك���رى تاأ�سي����س اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
وقي���ام املوؤ�س����ِس جاللة امللك عب���د العزيز بن 
عبدالرحم���ن اآل �سعود طيب اهلل ث���راه بتوحيد 
ه���ذا الدولة احلديثة، حيث �سدر مر�سوم ملكي 
بتوحيد كل اأج���زاء الدولة ال�سعودية حتت ا�سم 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، واخت���ار امللك 
عبدالعزي���ز ي���وم اخلمي����س 23 �سبتمرب 1932 

يوًما لإعالن قيام اململكة العربية ال�سعودية.
وتعترب هذه الذكرى العزيزة حمفورة لي�س 
فق���ط يف وج���دان وفك���ر كل مواط���ن �سعودي، 
واإمن���ا يف ذاك���رة كل ف���رد عرب���ي وم�سلم غيور 
عل���ى اأر�س���ه ومعتقدات���ه وعروبت���ه، خا�سة اأن 
ه���ذه الذك���رى اإيذاًنا بب���دء مرحل���ة جديدة من 
تاري���خ املنطق���ة ككل، الت���ي �سه���دت ط���وال 
العق���ود املا�سية عمالً م�سنًي���ا من اأجل تثبيت 
اأركان دولها وحماية حدودها وحتقيق تطلعات 

�سعوبها.
ومملك���ة البحري���ن ت�ستذكر يف ه���ذا اليوم 
املهم���ة،  واملنا�سب���ة  اجلمي���ع  عل���ى  الغ���ايل 
املواق���ف الداعم���ة له���ا م���ن جان���ب جارته���ا 
و�سقيقتها اململكة العربي���ة ال�سعودية، حيث 
متث���ل العالقات الثنائية ب���ن البلدين منوذجا 
يحتذى، وذلك ا�ستن���اًدا لعمق الروابط الأخوية 
والتاريخية الوطيدة، وحر����س قادة وم�سوؤويل 
البلدين على تطويرها وتفعيلها، وهو ما جتلى 
وا�سًح���ا بالأم�س القريب خ���الل ا�ستقبال عاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة لوفد �سع���ودي كبري، حيث اأ�ساد جاللته 
باأهمي���ة تبادل الزي���ارات امل�سرتكة ملا لها من 
دور يف تعزي���ز التن�سيق امل�سرتك، وبخا�سة يف 

جمال النقل واملوا�سالت.
كم���ا تب���دو اأهمي���ة ه���ذا الأم���ر الأخ���ري مع 
احلديث عن اأهمية املبادرات واجلهود املثمرة 
لتوفري اأف�س���ل اخلدم���ات للمتنقلن عرب ج�رس 
املل���ك فهد الذي ا�ستقبل وح���ده خالل الأ�سهر 
ال���� 8 الأولى من ع���ام 2018 نحو 18240256 
م�ساف���ًرا، وع���رب م����رسوع ج�رس امللك حم���د الذي 
ينتظ���ر اأن يتم ال�رسوع يف تنفي���ذه بعد النتهاء 
من الدرا�سات الهند�سي���ة اخلا�سة به، ويتوقع 
طرح مناق�سته نهاية هذا العام 2018، وتعين 
ائتالف ال����رسكات ال�ست�سارية يف الن�سف الأول 

من عام 2019.
وواقع الأم���ر اأن مملكة البحري���ن واململكة 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة هم���ا اأ�سبه بكي���ان واحد 
ولي����س كيان���ن، ويدع���م ذل���ك العدي���د م���ن 
لبع����س  الإ�س���ارة  ميك���ن  الت���ي  املقوم���ات، 

مظاهرها كالآتي:
والزي���ارات  الت�س���الت  كثاف���ة  اأول: 
واللق���اءات املتبادل���ة ب���ن البلدي���ن الت���ي مل 
تنقط���ع ط���وال العق���ود املا�سي���ة، وت�سمل يف 
احلقيق���ة امل�سوؤول���ن كاف���ة، ويف كل املواقع 
والقطاع���ات، كم���ا اأنها ل تقت����رس على اجلانب 
الر�سم���ي فح�س���ب، واإمنا تتجاوز ذل���ك لت�سمل 

اجلانب ال�سعبي والأهلي اأي�ًسا.
وميكن ق���راءة هذا املوؤ����رس يف �سوء مالمح 
ونتائج اأب���رز الزيارات الر�سمية التي متت بن 
كبار م�س���وؤويل اململكت���ن، وكان اآخرها زيارة 
وزير النق���ل واملوا�سالت ال�سع���ودي منت�سف 
�سبتم���رب 2018 اجلاري على راأ����س وفد كبري، 
وا�ستقب���ال �ساح���ب اجلاللة املل���ك، و�ساحب 
ال�سم���و رئي����س ال���وزراء و�ساح���ب ال�سمو ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء له���م، بالإ�سافة اإل���ى زيارات 
ولقاءات جاللة امللك مع �سقيقه خادم احلرمن 
ال�رسيفن عاه���ل اململكة العربي���ة ال�سعودية، 
وكان���ت اآخره���ا يف اأبريل 2018، حي���ث �سارك 
جاللت���ه يف حف���ل خت���ام “متري���ن درع اخللي���ج 
1” يف منطق���ة اجلبي���ل باملنطق���ة  امل�س���رتك 
احل�س���ور  واأي�ًس���ا  ال�سعودي���ة،  يف  ال�رسقي���ة 
البحريني الالفت يف الجتماع الأول لوزراء دفاع 
دول التحال���ف الإ�سالم���ي الع�سك���ري ملحارب���ة 
الإره���اب الذي ا�ست�سافت���ه العا�سمة الريا�س 
يف 26 نوفم���رب 2017 حت���ت �سعار “متحالفون 
�سد الإرهاب”، وكذلك ح�سور اململكة الفاعل 
يف القمة العربية الإ�سالمية الأمريكية بالريا�س 
يف ماي���و 2017، وخالل جول���ة �سامية له �سملت 
بالإ�ساف���ة اإل���ى ال�سعودي���ة م����رس ال�سقيقة يف 
يونيو م���ن نف�س الع���ام، وهي الزي���ارات التي 
ج�س���دت معنين مهم���ن، وهو دع���م قيادتي 
البلدي���ن وحر�سهم���ا عل���ى توطي���د عالقاتهما 
امل�سرتكة يف كل املنا�سبات، وحقيقة التكامل 
امل�س���رتك ب���ن اململكت���ن، وم���دى التناغ���م 
والتن�سي���ق يف املواقف الثنائي���ة ناحية اأزمات 

املنطقة والعامل.
جت���در الإ�س���ارة اإلى اأن زي���ارة جاللة امللك 

ملدين���ة جدة ولقاءه خ���ادم احلرمن ال�رسيفن، 
تاأت���ي عق���ب ا�ستقبال مملك���ة البحرين احلافل 
يف مطلع دي�سمرب 2016 ر�سميًّا و�سعبيًّا خلادم 
احلرمن ال�رسيفن، تل���ك الزيارة التي �سهدت 
لفت���ة كرمية قام بها العاهل ال�سعودي بتقبيل 
علم مملك���ة البحري���ن اأثناء م�ساركت���ه يف حفل 

العر�سة الذي اأقيم على �رسفه اآنذاك.
كما اأن مبادرة جاللة امللك يف فرباير 2016 
باإط���الق ا�س���م املغفور ل���ه ب���اإذن اهلل �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سع���ود الفي�سل وزير 
اخلارجي���ة ال�سعودي���ة الراحل عل���ى اأحد �سوارع 
مملكة البحرين، وهي املبادرة التي �سبقها عام 
1976 افتت���اح اأكرب �س���وارع البحرين احلديثة، 
وه���و �س���ارع امللك في�س���ل، وعك�س���ت تقدير 
البحري���ن العايل لواح���د من رج���الت ال�سقيقة 
ال�سعودية الذين مل يبخلوا بجهد يف الدفاع عن 
م�سالح البحرين احليوية يف املحافل املختلفة، 
واأكدت مكانة اململكة ال�سعودية ال�سقيقة لدى 

اململكة وال�سعب البحريني.

شعب عربي واحد 
واإذا جتاوزن���ا اجلانب الر�سم���ي قليالً، فاإن 
كث���رًيا م���ن املوؤ����رسات تر�س���د منوًّا كب���رًيا يف 
الت�سالت بن املواطنن يف كلتا اململكتن، 
ما يعد برهاًن���ا وا�سًحا على كون ال�سعبن على 
جانبي احلدود البحرينية ال�سعودية �سعًبا واحًدا 
ل ميك���ن ف�سل اأحدهم���ا عن الآخ���ر، حيث تبلغ 
معدلت ال���زوار وال�سي���اح ال�سعودين ململكة 
ا،  البحري���ن نحو 8 مالي���ن زائر و�سائ���ح �سنويًّ
وت�س���درت البحري���ن املرك���ز الأول يف اجل���ذب 
ال�سياح���ي حلرك���ة ال�سياح���ة ال�سعودي���ة ع���ام 
2016، الت���ي تنفق ما يتج���اوز 97 مليار ريال 
ويق�س���ون نح���و 340 مليون ليل���ة يف رحالتهم 
ال�سياحي���ة اخلارجي���ة بح�س���ب تقري���ر لهيئ���ة 

ال�سياحة ال�سعودية.
ويع���د ه���ذا املوؤ�رس م���ن اأك���رب التقديرات 
للعالق���ات املت�سعب���ة بن اململكت���ن، وذلك 
لأك���ر م���ن �سب���ب، منه���ا: اأن اأوا����رس القرب���ى 
وامل�ساه���رة التي جتمع ال�سعب���ن ال�سقيقن 
تدف���ع للم�س���ي قدم���ا بالعالق���ات الر�سمي���ة 

عل���ى كل امل�ستويات، كما اأنه���ا تقوي من اأطر 
الت�سالت املتبادلة القائمة الآن بن قيادتي 
البلدي���ن، ف�س���ال ع���ن اأنه���ا تع���زز م���ن العمق 
التاريخ���ي للو�سائ���ج الت���ي ترب���ط اململكتن 

الغاليتن على جميع ال�سعد.
املع���روف اأن الغال���ب الأعم م���ن ال�سياحة 
الواف���دة اإل���ى البحري���ن هي لأغرا����س الرتفيه 
وق�ساء العط���الت والت�سوق، ف�س���اًل عن زيارة 
الأه���ل والأ�سدق���اء، وميثله���ا ب�س���كل رئي�سي 
ال���زوار من ال�سقيقة ال�سعودية، حيث ياأتون يف 
املرتبة الأولى يف عدد اللي���ايل ال�سياحية التي 
يق�سونها يف البحري���ن بن�سبة بلغت 68 % من 
جمم���وع اللي���ايل ال�سياحية اأو نح���و 8.3 مالين 
ليل���ة وبن�سبة اإنف���اق بلغت 79 % م���ن اإجمايل 

الإنفاق ال�سياحي بالبالد.
وتب���دو اأهمية ه���ذا الأمر بالنظ���ر اإلى حجم 
م�ساهم���ة قط���اع ال�سياح���ة يف الن���اجت املحل���ي 
الإجم���ايل غري النفطي ململك���ة البحرين والذي 
ارتف���ع بن�سب���ة 43.8 % يف غ�س���ون 3 �سنوات 
فقط، حي���ث زاد من 4.6 % ع���ام 2015 بعدد 
زوار بل���غ 9.7 مليون زائر ونح���و 9 مليون ليلة 
�سياحي���ة اإل���ى 6.9 % ع���ام 2017 بع���دد زوار 
و�سل اإلى 11.4 مليون زائر ونحو 12.3 مليون 
ليلة �سياحية، ويتوقع اأن ي�سل اإلى 15 مليون 
زائر بنهاية هذا العام 2018، وهو ما اأ�سهم يف 
زيادة الإيرادات ال�سياحية للبحرين بن�سبة 8.9 
% ع���ام 2017 بقيمة بلغ���ت 1.6 مليار دينار 
بحريني اأو م���ا يقدر ب� 4.2 مليار دولر اأمريكي 

مقارنة بعام 2016 التي مل تتجاوز 7 %.

طموحات التكامل االقتصادي
ثانًي���ا: الطموحات املتزاي���دة لبناء عالقات 
اقت�سادية تكاملي���ة بن البلدين، ويدعم ذلك 
العديد م���ن الركائز، منها: امل�رسوعات املنتظر 
ال����رسوع فيها ب���ن البلدين، ل�سيم���ا منها ج�رس 
املل���ك حمد اجلدي���د الذي اأُعلن ع���ن التخطيط 
ل���ه يف �سبتمرب 2014 لي�ساف اإل���ى ج�رس امللك 
فه���د، ف�س���ال ع���ن اخل���ط املالحي ب���ن مدينة 
اخل���رب والبحري���ن، ال���ذي يطالب بع����س رجال 
الأعمال باإعادة افتتاح���ه، واملتوقع اأن يخف�سا 

تكلفة النقل بن�سبة 40 % بن البلدين، ف�سال 
ع���ن ربط البحري���ن مب����رسوع ال�سك���ة احلديدية 
اخلليجي���ة، واتفاق البلدين عل���ى تطبيق نقطة 
عب���ور واح���دة على ج����رس امللك فه���د لت�سهيل 
حرك���ة الزوار والب�سائ���ع بينهما، وغري ذلك من 

م�رسوعات اقت�سادية طموحة.
ي�س���اف اإل���ى ذل���ك: ق���درة ال�ستثم���ارات 
وال�س���وق ال�سعودي���ة عل���ى ا�ستيع���اب وتلبية 
متطلب���ات واحتياج���ات التنمي���ة يف البحري���ن، 
خا�سة مع ت�سابه روؤي���ة اململكتن امل�ستقبلية 
2030، وم�ساعيهما احلثيثة لتحقيقها. ويدعم 
ه���ذا الت�سور: بل���وغ قيمة التب���ادلت التجارية 
بن البلدين نحو 30 مليار ريال بح�سب ت�رسيح 
�سف���ري ال�سعودية ل���دى البحري���ن، وبلوغ حجم 
التبادل التج���اري لل�سلع غ���ري النفطية بينهما 
يف الرب���ع الأول من عام 2017 نحو 782 مليون 
دولر، ومتثل ن�سبة ال�ستثمارات ال�سعودية يف 
القطاع العقاري باململكة )يعد ثاين اأكرب قطاع 
غري نفطي يف البالد بعد القطاع امل�رسيف بقيمة 
5 % من الناجت املحلي الإجمايل( اأكر من 25 
%، وو�سل عدد ال�رسكات ال�سعودية التي متلك 
ا�ستثمارات فعلي���ة يف البحرين اإلى 400 �رسكة 

بح�سب اإح�سائيات لوزارة التجارة ال�سعودية.
ول يخف���ى على اجلمي���ع ت�سجي���ع قيادتي 
البلدي���ن عل���ى مزي���د م���ن التع���اون، والدليل 
عل���ى ذلك: منو وت���رية التج���ارة املتبادلة بن 
البلدي���ن مبع���دلت متزاي���دة ت���رتاوح م���ا بن 
البحريني���ة  والت�سهي���الت   ،%  20 اإل���ى   15
املقدم���ة للم�ستثمري���ن ال�سعودي���ن، خا�س���ة 
بعد افتتاح املكت���ب التمثيلي ملجل�س التنمية 
القت�سادي���ة الذي ي�ستهدف اط���الع امل�ستثمر 
ال�سع���ودي على الفر����س ال�ستثمارية املتاحة 
بالبحري���ن، وافتت���اح مكت���ب وفري���ق خمت�س 
ال�سناع���ة  ل���دى وزارة  ال�سع���ودي  للم�ستثم���ر 
والتج���ارة وال�سياحة بالبحري���ن بغر�س تقدمي 
مزيد م���ن الت�سهيالت الإجرائي���ة للم�ستثمرين 
ال�سعودي���ن، الذي اأجن���ز من مايو اإل���ى نهاية 
اآلف معامل���ة خا�س���ة   6 2017 نح���و  نوفم���رب 
بامل�ستثمري���ن ال�سعودي���ن بح�س���ب ت�رسي���ح 

لوزير ال�سناعة والتجارة يف دي�سمرب 2017.

 مواقف سياسية متناغمة
املقوم الثالث يتعل���ق بطبيعة التحديات 
الأمني���ة وال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة الراهن���ة 
التي ت�سهدها دول املنطقة برمتها، وبخا�سة 
املنتجة للنف���ط منه���ا، ويف مقدمتها البحرين 
وال�سعودية، الأمر الذي يدعو اإلى العمل وبجد 
لتحقي���ق اأق�س���ى ا�ستفادة ممكن���ة من ثوابت 
العالقات التي جتمع البلدين، وميكن اأن تعود 

باخلري على جمموع �سعبيهما.
جت���در الإ�س���ارة اإل���ى ع���دة ركائ���ز متث���ل 
القاعدة الركين���ة التي ترتكز اإليها اململكتان 
يف مواجهتهم���ا ملجمل ه���ذه التحديات، منها: 
دة  الوع���ي العمي���ق بطبيع���ة الظ���روف املعقَّ
التي متر باملنطقة والع���امل، تقارب املواقف 
ال�سيا�سي���ة والتفاه���م ح���ول م�سبب���ات ع���دم 
الأم���ن وال�ستقرار يف املنطق���ة التي ت�ستلزم 
مزي���ًدا من التناغ���م، اأنه ل ميك���ن التعامل مع 
الظ���روف والتحديات الراهن���ة بفاعلية اإل من 
خالل حتالف���ات قوي���ة، �سواء عل���ى امل�ستوى 
ال�سيا�س���ي، اأو الأمن���ي، اأو الع�سك���ري، اإمي���ان 
الت�س���اور  ا�ستم���رار  ب����رسورة  اململكت���ن 
والتن�سي���ق امل�س���رتك ملجابه���ة التحدي���ات، 
قناع���ة قيادتي البلدي���ن ب����رسورة تقدمي يد 
العون وامل�سان���دة لالأ�سق���اء ومب�ساركتهم يف 
الذود عن �سيادتهم ومنع التدخل يف �سوؤونهم 

الداخلية.
ولعل م���ن النافل القول اإن ه���ذه الركائز 
تف�رس اإلى حد كبري م�ساركة البحرين �سقيقتها 
ال�سعودية يف عمليتي “اإعادة الأمل” و”عا�سفة 
احلزم” �سمن قوات التحال���ف العربي بقيادة 
اململكة العربي���ة ال�سعودية منذ العام 2015، 
وكذلك ان�سمامها اإلى التحالف الإ�سالمي الذي 
يتكون من 40 دولة اإ�سالمية ملواجهة الإرهاب 
واملخاطر املحدقة باملنطقة، وهو ما يعرب عن 
ع���دة قناعات مطلقة توؤمن بها البحرين قيادة 
وحكومة و�سعبا وه���ي اأن ال�سقيقة ال�سعودية 
لها م���ن الدور والثق���ل واملكان���ة التي حتتم 
التكاتف معه���ا والوقوف بجانبها لأداء املهام 
والواجبات املناطة بها باعتبارها قلب الأمتن 

العربية والإ�سالمية الناب�س.



قال مرت�سح الدائ���رة ال�ساد�سة باملحافظة 
ال�سمالي���ة )ع���ايل(، النائب ال�ساب���ق، عبدالنبي 
�سلمان ل� “البالد” اإنه �سيرت�سح ملقعد الدائرة 
�سم���ن القائم���ة الوطني���ة التي يعت���زم املنرب 
التقدمي االإعالن عنها قريًبا خلو�ض االنتخابات 
النيابية لعام 2018. واأ�ساف: �ست�سم القائمة 
عدًدا م���ن ال�سخ�سيات الوطني���ة امل�سهود لها 
بالكفاءة. ولف���ت اإلى اأنه يحظ���ى بدعم �سعبي 
وا�س���ع م���ن قطاعات مهم���ة من اأه���ايل دائرته 
بينهم �سخ�سيات موؤثرة يف منطقة عايل حتديًدا 

والبحرين ب�سكل عام.

شهر رمضان
واأو�س���ح �سلمان: خ�سُت منذ �سهر رم�سان 
املب���ارك وال اأزال حت���ى هذه اللحظ���ة نقا�سات 
وم�ساورات مو�سعة مع �رشائح خمتلفة من اأهايل 
املنطقة بينهم �رشائح �سبابية مهمة و�سخ�سيات 
ناف���ذة ووجه���اء ورجال اأعمال م���ن اأجل اإقناعي 
بالرت�س���ح ممث���اًل ع���ن الدائرة، يحدوه���م االأمل 
يف اإي�س���ال �سخ�سيات وكف���اءات تكون قادرة 
عل���ى احرتام اإرادة النا�ض والدفاع عن حقوقهم 
ومكت�سباته���م وم�ساحلهم الد�ستورية، وتعزيز 
م�سار االإ�سالح ال�سيا�سي يف البالد �سمن الطرح 
الوطن���ي املت���وازن وامل�سوؤول ال���ذي يعّزز من 
فر�ض البحرين و�سعبها يف ا�ستعادة اال�ستقرار 
واالأم���ان االجتماع���ي والبناء والتنمي���ة ال�ساملة 
التي يجب اأن ي�ستفيد منها اجلميع دون متييز. 
ووا�سل: لقد قبلت حتمل هذه امل�سوؤولية 
اجلليل���ة واأن���ا املقتنع اأ�سال باأهمي���ة امل�ساركة 
كخيار وطني ال توجد له بدائل مو�سوعية قائمة 
اأو ممكنة حاليًّا، بغية االإ�سهام مع كل �رشفاء هذا 
الوط���ن يف حماية ما تبقى من مكت�سبات وطنية 
يج���ب الع�ض عليه���ا بالنواجذ وع���دم التفريط 

فيها مهما كانت التبعات.

التخندق بعيدا
واأك���د اأن امل�ستغ���ل بالعم���ل ال�سيا�سي يف 
ظ���روف كالت���ي منر به���ا على م�ست���وى الوطن 
واملنطق���ة والع���امل يج���ب اأن يتحل���ى بالقدرة 
على النظ���ر بعي���ًدا، فالنا�ض اأ�سح���ت تتوّج�ض 
كثرًيا من امل�ستقب���ل مع االأ�سف، يف ظل ما متر 
ب���ه املنطقة والع���امل من حت���والت جارفة على 

امل�ستويني االقت�سادي وال�سيا�سي.
واأردف: لقد مل�ست رغبة اأكيدة لدى �رشائح 
مهم���ة ووا�سع���ة م���ن اأه���ايل املنطق���ة ب�رشورة 
اإ�سماع ال�س���وت الوطني واإب���رازه خالل الفرتة 
القادم���ة يف جمي���ع امللفات الت���ي تثقل كاهل 
املواط���ن البحريني، فلم تعد ال�سعارات وحدها 
اأو التخن���دق بعي���ًدا عن هموم النا����ض والوطن 
خي���اًرا فاع���اًل للراه���ن ال�سعب ال���ذي نخو�ض 
فيه ح���د الركب دون بارقة اأم���ل لنا يف اخلروج 
من���ه، نحتاج الأفعال بدالً من االن���زواء بعيًدا عن 
االإ�سه���ام يف ح���ل م�س���اكل الوطن، ول���و مبا هو 
مت���اح م���ن اأدوات ب�سيطة و�سحيح���ة فاالبتعاد 
يف ه���ذه احلالة يك���ون اأ�سهل اخلي���ارات، لكننا 

اخرتنا اخليار ال�سعب وهو االإ�سهام وامل�ساركة 
وعدم ترك م�سري البلد واأبنائه للمجهول اأو ملا 

تفر�سه جتاذبات االإقليم والعامل علينا.

انتزاع مكاسب
ونّب���ه اإل���ى اأنه به���ذا القرار فاإن���ه يتعاطى 
باإيجابية ال تقبل العدمية على الرغم من �سيق 
م�ساح���ة الت�رشيع والرقابة، لك���ن تلك هي مهمة 
م���ن ي�ستغل���ون بال�سيا�سة يف االإ����رشار ب�سجاعة 
وم�سوؤولي���ة عل���ى انتزاع مكا�س���ب اأكرث للنا�ض 
العم���ل  اأن  نن�س���ى  “ال  وا�ست���درك  والوط���ن. 
الربملاين لي�ض جمرد جل�س���ات اأ�سبوعية رتيبة 
واجتماعات للج���ان النيابية بل هو انفتاح على 
ق�ساي���ا النا�ض واالآخر واالإ����رشار بح�سارية على 

انتزاع امل�ساركة يف ر�سم م�ستقبل الوطن”. 

سرقة اللقمة
وق���ال: البطال���ة يف ازدي���اد و�سبابنا يجب 
اأن  اأن ال ي�سيع���وا يف متاه���ة احلي���اة ويج���ب 
ي�ستفي���دوا م���ن خ���ريات وموارد بالده���م التي 
اأ�سح���وا يجدون فيها مزاحم���ة حقيقية من قبل 
االأجان���ب الذين �سمحت له���م بع�ض الت�رشيعات 
والقرارات املجحفة ب�رشق���ة اللقمة وامل�ستقبل 
م���ن اأفواههم، كم���ا اأن الف�س���اد والتعدي على 
موارد وممتل���كات واأموال الدول���ة قد ا�ست�رشى 

واأ�سح���ى يدف���ع ببالدن���ا ملديوني���ة تت�سخ���م 
عاًم���ا بعد عام ولعج���وزات موازنة علينا ال�سعي 
ملعاجلته���ا فنح���ن جميًع���ا م���ن يدف���ع الثم���ن 
باه�ًسا واأمامنا �سواهد كثرية، حيث اإن احللول 
���ا، اإن وجدت، فه���ي تدفع اإلى  املطروح���ة حاليًّ
مزي���د م���ن ال�رشائ���ب واال�ستدان���ة دون جدوى 
ودون اأدن���ى مو�سوعية واأفق واعد يف التعاطي 
مع ال�ساأن االقت�سادي، مما يزيدنا اإرهاًقا ورعًبا 
م���ن امل�ستقب���ل، لذلك من العب���ث مبكان ترك 
اأه���م موؤ�س�سة �سيا�سي���ة الأهواء بع����ض النواب 
الذين اأثبت معظمهم عدم قدرتهم على تفهم 
اأو حتى اال�ستجابة لطموح���ات النا�ض يف احلياة 
الكرمية والوحدة واالن�سهار يف بوتقة متجان�سة 
حلماية مكت�سبات النا�ض وم�سالح فقراء وجتار 

وعمال ومتقاعدي بالدنا. 
وم�سى قائ���اًل: اأولويات املرحل���ة القادمة 
تتطل���ب العمل ب�س���رب وم�سوؤولي���ة وحر�ض مع 
اجلميع ودون ا�ستثناء خللق توافق وطني يقبل 
اال�ستدام���ة ويعي���د لبالدن���ا حلمته���ا وان�سهار 
مكوناته���ا ويع���زز الثقة يف التعاط���ي االإيجابي 
بني القيادة ال�سيا�سية وخمتلف فئات ال�سعب 
وقواه احلية، اأقول هذا واأنا اأعرف اأن تلك مهمة 
لي�س���ت بالي�سرية لكنها حتًما لي�ست م�ستحيلة، 
لكنها مهمة يجب اأن يت�س���دى لها املخل�سون 

من اأبناء البحرين دون تواكل اأو ا�ستخفاف.
وج���زم �سلم���ان اأن جمل����ض الن���واب اإذا ما 
تواجدت ب���ه �سخ�سيات وطنية تتحدث ب�سوت 

وطن���ي جامع وغري طائفي املنحى، فاإننا �سنبداأ 
تدريجيًّا باإحداث الف���ارق وتعزيز عوامل الثقة 
نح���و التاأ�سي����ض لتح���ول وم�س���ار اأك���رث جدي���ة 
وج���دوى ميك���ن البناء علي���ه للم�ستقب���ل الذي 

يحمي مكت�سبات وم�سالح اجلميع.

مكافحة الفساد
وع���ّول �سلمان على دعم االأهايل لربناجمه 
االنتخاب���ي الوطني الذي حتت���ل فيه الق�سايا 

الوطني���ة اأولوية رئي�سية ويف مقدمتها ق�سية 
الوحدة الوطنية واإعادة الروح والفاعلية لدور 
االإ�س���الح ال�سيا�س���ي واالقت�س���ادي كركنني 
مهم���ني يف عملي���ة البن���اء والتنمي���ة، و�رشورة 
الت�رشيع���ات  م���ن  العدي���د  يف  النظ���ر  اإع���ادة 
والق���رارات واملمار�س���ات القائم���ة وب�س���كل 
خا����ض ����رشورة اإ�س���الح االأو�س���اع املعي�سية 
للفق���راء والعم���ال والطبق���ة الو�سط���ى م���ن 
ا البد من  املجتم���ع كق���وام جمتمعي مهم ج���دًّ

اإعادة االعتبار اإليه وحمايته.
وتابع: يت�سمن الربنامج خطوات ملكافحة 
الف�ساد واإعادة هيكل���ة املوازنة العامة للدولة 
عل���ى اأ�س�ض اأك���رث واقعي���ة ومنهجي���ة وا�سحة 
بحيث حتق���ق العدالة للجمي���ع، والدفع بتنويع 
القاع���دة االقت�سادية للبحري���ن وعدم االعتماد 
عل���ى النف���ط تلك ال�سلع���ة النا�سب���ة، وباملثل 
معاجل���ة ق�ساي���ا املح�سوبي���ة وغي���اب العدالة 
االجتماعية واحلف���اظ على جتان�ض دميوغرافية 
وهوية البحرين. وق���ال: اأبناء البحرين جميعهم 
ي�ستحق���ون اأن يعي�س���وا حي���اة كرمي���ة وعادلة 
وه���م الذين وقفوا اإلى جانب الوطن يف اأ�سعب 
املراح���ل، وم�ستع���دون اأن يقفوا عل���ى الدوام 
كجزء م���ن م�سوؤولياته���م الوطني���ة وتكليفهم 
الوطن���ي جتاه الوطن، منطلقني من م�سلحتهم 
بالتم�س���ك مبكت�سباتهم الوطنية التي جتد لها 
ا يف د�ست���ور البالد ويف ميثاق العمل  مكاًنا مهمًّ
الوطن���ي ال���ذي �سادق علي���ه ال�سع���ب باإرادته 
باأغلبي���ة تاريخية غ���ري م�سبوق���ة بحيث حتفظ 
حقوق النا�ض واأولوياتهم واأمنهم وا�ستقرارهم 
و�سب���ل معي�سته���م والعدالة فيم���ا بينهم دون 
ا�ستثن���اء اأو حما�س�سة، وهو م���ا اأعطى امليثاق 
امل�سداقي���ة وامل�رشوعي���ة الت���ي علين���ا جميًعا 
�سعبا وقيادة التم�سك بها وتعظيم مكت�سباتها 

واالرتقاء ببلدنا نحو امل�ستقبل.

غير مجدية
واأِم���ل �سلم���ان اأن تكل���ل جه���ود الناخبني 
مبختلف �رشائحهم الإي�س���ال الكفاءات الوطنية 
لقبة الربملان القادم، وذلك يتطلب امل�ساركة 
بفاعلية وم�سوؤولية وطنية، حت�سًبا ملا ينتظرنا 
تفر����ض  كب���رية  وطني���ة  ا�ستحقاق���ات  م���ن 
امل�سوؤولية الوطنية �رشورة اال�ستعداد لها جيًدا 
وعدم ال�سماح باإ�ساعة ف�سل ت�رشيعي اآخر مدته 
اأرب���ع �سنوات من عمر الوط���ن، ال �سمح اهلل، يف 

مهاترات برملانية غري جمدية.
وذك���ر: اأن النا����ض ت�سج ب����رشورة التغيري 
اجلدي من اأجل االإ�سهام الفاعل للنواب والقوى 
ال�سيا�سي���ة املختلف���ة م���ع قيادة الب���الد خللق 
�رشاك���ة حقيقي���ة تق���ود بالدنا نح���و امل�ستقبل 
امل����رشق، يف خ�س���م التحدي���ات الكب���رية الت���ي 
تواج���ه بالدن���ا واملنطق���ة والع���امل وا�ستعداًدا 
من���ا لعبور تلك التحدي���ات ومغالبتها ومن اأجل 
ا�ستع���ادة بالدنا ال�ستقراره���ا وتنميتها واأمنها 
ووحدته���ا و�سي���ادة قراراته���ا واالعتم���اد على 
اأبنائه���ا وقدراته���ا الكامن���ة وخرياتها الكثرية 
التي حتتاج فقط لرت�سيد ال�سيا�سات و�سياغة 
الق���رار الوطني عل���ى اأ�س�ض قوامه���ا املواطنة 

والعدالة للجميع.
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را�شد الغائب

ق���ري���ًب���ا التقدمي”  “املنرب  ���س��ي��ع��ل��ن��ه��ا  وط���ن���ي���ة  ق���ائ���م���ة  ����س���م���ن  ����ح  اأت����ر�����سّ

من العبث ترك اأهم موؤ�ش�شة �شيا�شية الأهواء نواب... وال بديل عن امل�شاركة
حلماية ما تبقى من مكت�سبات يجب الع�ض عليها بالنواجذ... �سلمان يخ�ض “$” بحيثيات قرار تر�سيحه بدائرة عايل:

• عبدالنبي �سلمان	

�سلمان قاد حتقيق “توبلي” وا�ستجوابات “التاأمينات”
- مق����رر جلن����ة التحقي����ق الربملانية 
هيئ����ة  اإفال�����ض  يف  للتحقي����ق  االأول����ى 
التاأمينات االجتماعية و�سندوق التقاعد.

ع����دد  ا�ستجواب����ات  عل����ى  موق����ع   -

م����ن ال����وزراء املعنيني مبل����ف التاأمينات 
والتقاعد.

- تراأ�����ض جلن����ة التحقي����ق الربملانية 
ملعاجلة اأو�س����اع خليج توبلي وما حلق به 

من تدمري بيئ����ي وف�ساد ك�سفت����ه اللجنة 
يف تقري����ر مف�س����ل ال زال معتمًدا كخلفية 
مهم����ة حول اأو�ساع خلي����ج توبلي وكيفية 

معاجلتها.

ال����دف����اع ع����ن احل����ق����وق وامل���ك���ت�������س���ب���ات وت���ع���زي���ز م�������س���ار االإ�����س����الح 

ا حاليًّ ممكنة  اأو  قائمة  مو�سوعية  ب��دائ��ل  ل��ه  ت��وج��د  ال  خ��ي��ار  امل�����س��ارك��ة 

للراهن فاعالً  خياًرا  النا�ض  هموم  عن  بعيًدا  التخندق  اأو  ال�سعارات  تعد  مل 

ن��ح��ت��اج الأف��ع��ال ب���دال م��ن االن�����زواء ب��ع��ي��ًدا ع��ن االإ���س��ه��ام ب��ح��ل امل�ساكل 

ب��امل��ت��اه��ة  ي�����س��ي��ع��وا  ال  اأن  ي���ج���ب  و���س��ب��اب��ن��ا  ازدي��������اد  يف  ال���ب���ط���ال���ة 

ت�����رشي��ع��ات ج��ع��ل��ت االأج���ن���ب���ي ي�������رشق ال��ل��ق��م��ة م���ن اأف�������واه ال��ع��اط��ل��ني

ل��ل��دول��ة ال��ع��ام��ة  ال��ف�����س��اد واإع�����ادة هيكلة امل���وازن���ة  خ��ط��وات مل��ك��اف��ح��ة 

نف���ت املرت�سح���ة لالنتخاب���ات الربملاني���ة يف 
الدائ���رة ال�ساد�سة باملحافظة اجلنوبية نادية العمر 
ما ن�س���ب اإليه���ا يف ت�رشي���ح ن�رشته اإح���دى ال�سحف 
املحلي���ة اأم�ض االأح���د، واعتربته باأن���ه ي�سكل اإ�ساءة 

لها، واأنها ال ميكن اأن تلجاأ للر�سوة االنتخابية.
وقال���ت العمر يف بي���ان اأم����ض، اإن االدعاء كما 
ج���اء يف الت�رشي���ح باأنها تتعهد بتوف���ري 100 عمرة 

جماًنا الأهايل دائرته���ا ب�سكل �سنوي يف حال فوزها 
يف االنتخاب���ات، وباإقام���ة �سالة خم�س�س���ة لالأفراح 
والفعالي���ات ه���و ت�رشيح لي����ض خارًجا ع���ن �سياقه 

فح�سب بل اإنها مل تدِل به باأي �سكل من االأ�سكال.
وا�ستغربت العمر الت�رشي���ح امل�سيء لها كونه 
ي�سكل م���ا يت�سمن تقدميها ر�سوة انتخابية علنية، 
وه���و اأمر ال يتفق ال مع �سلوكها وال اأخالقها، وال مع 
م�سريتها يف جمال العمل اخلريي والوطني واإميانها 
ب����رشورة التناف�ض ال�رشيف يف االنتخابات الربملانية 

املقبل���ة. واأردفت اأنه���ا على يقني اأن���ه مع ازدياد 
�سخونة احل���راك االنتخابي �سيظهر م���ن ي�سيء اإلى 
ه���ذا املر�سح اأو ذاك العتبارات تدخل يف مناف�سات 
غ���ري �رشيف���ة. ودع���ت يف خت���ام بيانه���ا، اجله���ات 
امل�سوؤول���ة اإلى ر�سد مثل ه���ذه الفربكات، مطالبة 
ال�سحافة وو�سائ���ل االإعالم واملواق���ع االإلكرتونية 
بتح���ري الدق���ة ون����رش االأخب���ار والت�رشيح���ات م���ن 
م�سادرها والتوقف عن ن�رش فربكات تن�سب اإلى اأي 

من املرت�سحني دون اأ�سا�ض بغر�ض االإ�ساءة اإليه.

�شد الر�شوة االنتخابية واأدعو ملناف�شات �رشيفة يف االنتخابات
نفت ما ن�سب اإليها عن توفري 100 عمرة و�سالة اأفراح للناخبني... املرت�سحة العمر:

• نادية العمر	

دعوة لتجنب حمرر ال�شوؤون املحلية
املناف�سات غري 

ال�رشيقة مع ازدياد 
�سخونة احلراك 

االنتخابي

ل��ه��ا م���������س����ه����ودا  وك�������ف�������اءات  وط����ن����ي����ني  ����س���ت�������س���م  “التقدمي”  ق����ائ����م����ة 
ت���دع���م���ن���ي ���س��خ�����س��ي��ات م�����وؤث�����رة وال����ن����ا�����ض ت�����س��ج ب�����������رشورة ال���ت���غ���ي���ري اجل����دي
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الق�سي�ض هاين: امل�ض بالرموز الوطنية مرفو�ض من اجلميع

“اجلعفرية”: املاآمت واحل�سينيات ترف�ض الت�رصفات ال�ساذة

ندوة بنيويورك ال�ستعرا�ض جتربة البحرين يف ال�سالم
دولة القانون واملوؤ�س�سات �ستت�سدى لالأفكار امل�سمومة 

جاللة امللك اأول الداعمني لعا�سوراء ونرف�ض الت�سيي�ض والفتنة

خدمات الدولة بعا�سوراء ت�سهد تطورا كل عام

ا�ستنكر ا�ستغالل احلرية واالنفتاح للنيل من مكت�سبات الوطن... املال:

اأ�سادت بجهود “الداخلية” ودعت م�سوؤويل املاآمت بتبني الن�سح واالإر�ساد...”املواكب احل�سينية”:

�سمن منظومة اأمنية ولوج�ستية... حمافظ ال�سمالية:

الق�سيبي���ة - جمل�س الن���واب: اأعرب 
رئي�س جمل�س النواب اأحمد امُلال عن �سجبه 
وا�ستن���كاره ال�سديدين الإ�ساءة ا�ستغالل 
بع�س االأف���راد الأجواء االنفت���اح واحلرية 
للنيل م���ن مكت�سبات الوط���ن ومنجزاته، 
وهو رم���ز الدولة وحامي الن�سيج الوطني 
املوحد، راف�ًس���ا كل الرف�س اأي م�سا�س 

بقيادة البالد.
واأ�س���ار املال اإل���ى اأن الفعل امل�سني 
الذي قام���ت به فئة خارجة ع���ن القانون 
هدفت اإلى اإ�سعال الفنت وتهديد وحدة 
ال�سف، مم���ن انحرفوا عن جادة ال�سواب 
من دعاة الفنت واملتاجري���ن بالطائفية 

للم�سا�س بالوحدة الوطنية.
و�س���ّدد على ����رورة ب���ذل امل�ساعي 
توجه���ات  لتحقي���ق  كاف���ة  واجله���ود 

وتطلع���ات جالل���ة امللك لرفع���ة الوطن 
واإعالء �ساأن���ه وكذلك العم���ل على وحدة 
ال�سف والتالحم. موؤكًدا اأن دولة القانون 

ه���ذه  ل���كل  �ستت�س���دى  واملوؤ�س�س���ات 
االأف���كار امل�سموم���ة التي حت���اول العبث 

بالوحدة الوطنية.
واأ�س���اد رئي����س جمل����س الن���واب مبا 
ت�سهد مملكة البحري���ن من تطور بارز يف 
خمتل���ف املج���االت منذ اأن تول���ى جاللته 
مقالي���د احلك���م يف الب���الد، اإل���ى جان���ب 
تعزيز احلري���ات الديني���ة واحلفاظ على 
روح التعاي����س ال�سلمي التي متيزت بها 

البحرين منذ القدم.
داعًيا اإلى عدم ا�ستغالل اأجواء احلرية 
واالنفت���اح التي ت�سهدها مملكة البحرين 
يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك، �سائالً 
اأن يحف���ظ مملك���ة  القدي���ر  العل���ي  اهلل 
البحري���ن ويدمي عليها االأم���ن واالزدهار 

حتت راية جاللته.

للمواك���ب  العام���ة  الهيئ���ة   - املنام���ة 
احل�سيني���ة: اأب���دت الهيئ���ة العام���ة للمواك���ب 
احل�سيني���ة باملنامة، رف�سه���ا وا�ستنكارها ملا 
�س���در من ت�رفات م�سيئ���ة وتخريبية �ساحبت 
مو�سم عا�س���وراء 2018، التي من �ساأنها النيل 
وامل�سا����س بالقي���ادة احلكيم���ة واالأم���ن العام، 
موؤكدًة الرف����س املطلق لكل ما من �ساأنه اإثارة 

الفتنة و�سق اللحمة الوطنية.
للمواك���ب  العام���ة  الهيئ���ة  و�س���ددت 
احل�سينية يف بيان اأم����س على �رورة الكف عن 
اال�ستف���زازات، وااللت���زام باالح���رام والتعاون 
املتب���ادل، م�س���رًة اإل���ى اأن البحريني���ني بكل 
مكون���ات جمتمعه���م الواحد يعي�س���ون يف دولة 
موؤ�س�س���ات قائمة على د�ست���ور �ريح و�سيادة 
القان���ون، حي���ث كف���ل د�ستورها ل���كل مواطن 
حق���وق وواجب���ات وحري���ة ممار�س���ة ال�سعائ���ر 
دون اأي قي���ود، واأن اإقح���ام االأعم���ال التخريبية 
وت�سيي����س ال�سعائر من �ساأن���ه االإ�رار بالهدف 
االأ�سم���ى لعا�س���وراء، ويخرجه���ا م���ن قد�سيتها 

واملكانة التي هي عليه.
واأك���دت الهيئة اأن ما �س���در من ممار�سات 
خ���الل عا�س���وراء م���ن اأعم���ال مت����س بالقي���ادة 
الر�سيدة وتخري���ب وت�سيي����س، واإغالق الطرق 
وال�س���وارع، والتع���دي عل���ى رج���ال االأمن، هي 

اأعم���ال فتنة وتنم عن �س���وء تدبر وتفكر، وت�ر 
بال�سالح العام بل توؤثر على انعقاد كل مرا�سم 
وفعاليات عا�س���وراء. وقد اأ�سبحت حمل انتقاد 
ورف�س كاف���ة املاآمت واملواك���ب واملواطنني. 
داعي���ًة اخلطب���اء وم�س���وؤويل امل���اآمت واملواكب 
وذوي العقول، الأن يدفعوا نحو اللحمة الوطنية 
وتقوي���ة اأو����ر التع���اون مع ب���ني كل االأطياف 
الر�سمية واالأهلية، لتنعم البحرين بكل ما فيها 

من مقومات جامعة تفخر بها بني دول العامل.
وثمنت الهيئة عالًيا توجيهات عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
واملتابع���ة احلثيث���ة م���ن ل���دن رئي�س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمر خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، ومتابع���ة ويل العه���د النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر �سلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة، يف احلفاظ 
عل���ى ال�سعائ���ر الديني���ة، وهو م���ا يعك�س قيم 
الت�سام���ح والتعاي����س بني جميع االأدي���ان، واأن 
اجلميع يعي�سون على اأر����س البحرين متحابني 
على اختالف اأطيافهم ومذاهبهم منذ القدم وال 

يزالون حتى يومنا هذا.
واأبدت الهيئة العام���ة للمواكب احل�سينية 
والءها املطلق للقي���ادة احلكيمة، وعلى راأ�سها 
قائ���د امل�سرة جالل���ة امللك، باعتب���اره الراعي 

لكافة فعاليات مو�سم عا�س���وراء، الذي ي�سدر 
ا اإلى  جاللته خالل���ه التوجيهات ال�سامي���ة �سنويًّ
كافة الوزارات والهيئ���ات واجلهات احلكومية 
ب���اأن ينعق���د املو�س���م مب���ا يلي���ق  املختلف���ة 
بقد�سيت���ه م���ن خ���الل تق���دمي كاف���ة اخلدمات 
والدع���م احلكومي على اأكمل وج���ه ودون اأدنى 
تق�س���ر، ومتابعت���ه ال�سخ�سي���ة الأن ت�سر كل 
االأم���ور اخلدماتي���ة واالأمنية منها عل���ى اأف�سل 
وجه وتذلي���ل اأي حتديات و�سعوبات قد تكون 

عار�سة.
واأ�س���ادت الهيئ���ة بجه���ود وزي���ر الداخلية 
الفري���ق الرك���ن ال�سي���خ را�س���د ب���ن عب���داهلل 
اآل خليف���ه ورج���ال االأم���ن، واملتابع���ة احلثيثة 
وال�سخ�سية منه من اأجل �سمان مو�سم عا�سوراء، 
وانعقاد كافة ال�سعائر دون اأدنى خطاأ اأو اأ�رار 
يف االأرواح واملمتل���كات العامة، وذلك من خالل 
التوا�سل املبا�ر مع كاف���ة اجلهات املعنية يف 
الدول���ة، ف�سالً عن م�سوؤويل امل���اآمت واملواكب 

العزائية.
ي�س���ار اإل���ى اأن البي���ان �سادر ع���ن الهيئة 
العامة للمواك���ب احل�سينية، وهم: ف���وؤاد اأحمد 
احلاج���ي، نادر ح�س���ني برد�ست���اين، �سيد غالب 
العل���وي، عل���ي دروي����س، علي ال�سم���اك، خليل 

املن�سور، في�سل بن رجب، جهاد بن �سلوم.

اأك����د  ال�سمالي����ة:  املحافظ����ة   - اجلنبي����ة 
حماف����ظ ال�سمالي����ة علي الع�سف����ور اأن اخلدمات 
التي تقدمه����ا الدول����ة بتوجيهات م����ن القيادة 
ال�سيا�سي����ة الر�سيدة يف مو�س����م عا�سوراء ت�سهد 

تطوًرا وتقدًما عاًما بعد عام.
واأو�س����ح اأن توجيهات القيادة وعلى راأ�سها 
ملك البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف����ة، واحلكوم����ة الر�سيدة بقي����ادة رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سم����و امللكي االأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليف����ة، واجلهود الطيبة لويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء �ساحب ال�سم����و امللكي االأم����ر �سلمان 
ب����ن حم����د اآل خليف����ة، اأ�سهم����ت يف اإ�سافة مزيد 
من التطوير واخلدم����ات النوعية وهذا ما ت�سهد 
ب����ه موا�س����م عا�س����وراء يف كل عام، ع����ر منظومة 
من اخلدم����ات االأمنية واللوج�ستي����ة والتنظيمية 
لنجاح املنا�سبة، واأنها من ال�سيا�سات والثوابت 
البحرينية للقياده ال�سيا�سية يف اعتماد احلريات 
الديني����ة حت����ت الظ����روف كاف����ة، رافع����ا ال�سكر 
والعرف����ان ل�ساحب اجلاللة مل����ك البالد لت�سخر 
كل االإمكانات لت�سهيل اإقامة ال�سعائر احل�سينية 

بكل �سهولة وي�ر.
وق����ال الع�سفور لدى ح�س����وره عزاء اإ�سكان 
ع����ايل املركزي، ع�����ر ال�سبت مبعي����ة مدير عام 

مديرية �رطة ال�سمالية العميد عبداهلل اجلران، 
ورئي�س جمل�����س اإدارة االأوقاف اجلعفرية ال�سيخ 
حم�س����ن الع�سف����ور، ورئي�س �سعب����ة �رطة خدمة 
املجتم����ع يف مديري����ة اأم����ن املحافظ����ة ال�سمالية 
النقي����ب حمم����د العل����وي اإن امل�سارك����ة الكبرة 
م����ن جانب مواكب العزاء الت����ي وفدت من جميع 
مناط����ق البحري����ن للم�ساركة يف خت����ام املواكب 
املركزي����ة لهذا العام يف ع����ايل متيزت بالتنظيم 
العايل وااللتزام باالأنظمة والقوانني، كما بذلت 

اللجن����ة التنفيذية ملو�سم عا�س����وراء باملحافظة 
ال�سمالية وكذلك اللجان املنظمة ملواكب العزاء 
يف مناطق املحافظة تعاوًنا وطيًدا طيلة املو�سم 
بدًءا من ا�ستقبال طلبات اخلدمات واالحتياجات 
انته����اًء عن����د م����ا بع����د جه����ود متطلب����ات تقييم 
املو�سم، واأن هذا اجلهد �سبقته اجتماعات دورية 
وزيارات ميدانية للوقوف على االحتياجات وفق 
توجيه����ات معايل وزير الداخلي����ة الفريق الركن 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة.

“البي���ارق  جمعي���ة   - املنام���ة 
البي�س���اء”: اأكد خادم الكني�سة االإجنيلية 
“البي���ارق  جمعي���ة  رئي����س  الوطني���ة 
البي�س���اء” الق�سي�س هاين عزيز اأن اأجواء 
الدميقراطي���ة والتعاي����س ت�سود مملكة 
البحري���ن يف ظل قي���ادة ودع���م �ساحب 

اجلاللة امللك.
وقال يف بي���ان له اأم����س، اأعرب فيه 
عن جزيل �سكره وتقديره مبنا�سبة جناح 
مو�س���م عا�س���وراء لعاهل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
ولرئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان األ خليف���ة، 
ولويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة، اإن جاللة العاه���ل منوذج عربي، 
بل عاملي ملا يجب اأن يكون عليه القائد 
املحب ل�سعب���ه بكافة اأطياف���ه، واملوؤيد 
الإح���الل  الرامي���ة  الدولي���ة  لل�سيا�س���ات 

ال�سالم يف العامل.
واأردف اأن االأ�س���وات الن�س���از الت���ي 
حتاول امل����س برموز وطني���ة لها قدرها 
حملي���ا واإقليمي���ا وعاملي���ا ه���ي جم���رد 
اأ�س���وات ماأج���ورة ون�ساز تعم���ل ل�سالح 
اأجن���دات خارجي���ة؛ بهدف زعزع���ة االأمن 
وب���ث الفو�سى واالإرهاب يف ربوع مملكة 
ال�سالم، وه���و مرفو�س من جانب اجلميع 

من دون ا�ستثناء.

ودع���ا الق�سي����س ه���اين عزي���ز اإل���ى 
ا�ستخال����س الع���ر مما يح�س���ل يف دول 
اجته���ت نحو منزل���ق الطائفي���ة وغرقت 
مب�ستنقع���ات احلروب االأهلي���ة املدمرة، 
فت�ست���ت م���ن ت�ست���ت وقتل م���ن قتل، 
ولي����س اأمامن���ا �س���وى الت����رع وال�سالة 
هلل ع���ز وجل؛ كي ت�ستعي���د تلك االأوطان 
وحدتها و�سالمها، ونح���ن ن�سكر �ساحب 
وح���دة  عل���ى  للحف���اظ  املل���ك  اجلالل���ة 

وا�ستقرار اململكة.
ويف الغ�سون، �سكر خ���ادم الكني�سة 
االإجنيلي���ة اأجهزة الدولة الت���ي �ساهمت 
خط���ط   خ���الل  م���ن  عا�س���وراء،  باإجن���اح 
التنظيم، خ�سو�سا وزارة الداخلية وعلى 
راأ�سه���ا وزير الداخلية ال�سي���خ را�سد بن 
عب���داهلل اآل خليفة، �ساك���را اأي�سا روؤ�ساء 
امل���اآمت وكل م���ن �ساه���م باإجن���اح ه���ذا 

احلدث املميز.

املنام����ة - االأوق����اف اجلعفري����ة: 
االأوق����اف اجلعفري����ة  اإدارة  اأ�س����ادت 
بالتوجيه����ات ال�سامي����ة لعاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة الت����ي اأ�سفرت عن حتقيق 
جن����اح باهر ملو�س����م عا�س����وراء لهذا 
العام 1440ه�، يعك�����س ما تتمّتع به 
اململك����ة من حريات ديني����ة وانفتاح 
الديني����ة  ال�سعائ����ر  اإقام����ة  كب����ر يف 
جمل�����س  رئي�����س  القدم.ورف����ع  من����ذ 
اإدارة االأوق����اف اجلعفري����ة حم�سن اآل 
ع�سف����ور واأع�س����اء جمل�����س االأوقاف 
مبنا�سبة جناح مو�سم عا�سوراء اأ�سمى 
اآيات ال�سك����ر والتقدير واالعتزاز اإلى 
جاللة امللك، و�ساحب ال�سمو امللكي 
ال�سم����و  ال����وزراء، و�ساح����ب  رئي�����س 
امللك����ي ويل العه����د نائ����ب القائ����د 
االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء عل����ى توجيهاته����م الكرمية 
لوزارات الدولة وموؤ�س�ساتها بتوفر 
والت�سهي����الت  االإمكاني����ات  كاف����ة 
للماآمت واملواكب واحل�سينيات التي 
كان له����ا اأبلغ االأث����ر يف اإجناح مو�سم 

عا�سوراء.
االأوق����اف  اإدارة  واأعرب����ت 
اجلعفري����ة ع����ن �سجبه����ا وا�ستنكاره 
االأفعال والت�رفات  ال�سديدين لكل 
�ساحب����ت  الت����ي  ال�س����اذة  امل�سيئ����ة 

مو�سم عا�س����وراء يف اإح����دى املناطق 
واملحاوالت اليائ�سة والبائ�سة للنيل 
من م�ستوى االإجناز املتحقق، موؤكدة 
اأن املخالف����ة املرفو�س����ة متثل حالة 
�س����اذة وغريب����ة عل����ى امل�ساركني يف 
اإحي����اء مو�سم عا�س����وراء، موؤك����دة اأن 
ه����ذه املمار�سات مرفو�سة من جميع 
امل����اآمت واحل�سينيات يف البحرين، وال 
ت�سكل �سوى حالة واحدة من اأكرث من 

620 ماأمًتا يف جميع املحافظات.
واأك����دت االإدارة اأن جالل����ة امللك 
هو قائد امل�س����رة املباركة للمملكة 
واأ�سا�����س  رمزه����ا  وه����و  الغالي����ة، 
نه�سته����ا ال�سامل����ة، والراع����ي االأول 
لكاف����ة فعالي����ات مو�س����م عا�سوراء، 
الذي ي�سدر جاللته خالله التوجيهات 
ال�سامي����ة �سنوًيا اإل����ى كافة الوزارات 
احلكومي����ة  واجله����ات  والهيئ����ات 
املختلف����ة ب����اأن ينعق����د املو�سم مبا 
يلي����ق ب����ه م����ن خ����الل تق����دمي كافة 
اخلدم����ات والت�سهي����الت احلكومي����ة 
على اأكمل وج����ه ودون اأدنى تق�سر 
ومتابعت����ه ال�سخ�سي����ة الأن ت�سر كل 
االأمور اخلدماتي����ة واالأمنية منها على 
اأف�س����ل وج����ه، ف�س����الً ع����ن املكرمة 
امللكي����ة ال�سامي����ة جلاللت����ه للم����اآمت 
واحل�سينيات التي متثل عادة �سنوية 

حميدة ولفتة كرمية.

ينظ���م مرك���ز املل���ك حم���د العاملي 
للتعاي����س ال�سلمي بالتع���اون مع جمعية 
االثن���ني  ي���وم  البحري���ن”  ه���ي  “ه���ذه 
ن���دوة  اجل���اري  �سبتم���ر   24 املواف���ق 
مفتوح���ة يف مق���ر منظمة االأم���م املتحدة 
مبدين���ة نيويورك يف الوالي���ات املتحدة 
االأمركي���ة، ال�ستعرا����س جترب���ة مملكة 
البحري���ن الرائدة عاملي���ا يف جمال تعزيز 

قيم الت�سامح واملحبة وال�سالم.
وقد اأ�سار رئي�س جمل�س اأمناء املركز 
ال�سي���خ خالد ب���ن خليف���ة اآل خليفة اإلى 
اأن تنظي���م ه���ذه الندوة ياأت���ي بالتزامن 
مع انط���الق ال���دورة الثالث���ة وال�سبعني 
للجمعي���ة العام���ة لالأم���م املتح���دة التي 
�ستفتت���ح اأعمالها حتت عن���وان: “كيف 
ج���دوى  ذات  املتح���دة  االأم���م  جنع���ل 
العاملي���ة،  القي���ادة  كاف���ة:  لل�سع���وب 
وتقا�سم امل�سوؤوليات من اأجل جمتمعات 

م�ساملة ومن�سفة وم�ستدامة”.
كما اأكد ال�سيخ خالد اأن الندوة التي 
�سي�سارك فيه���ا نخبة من الدبلوما�سيني 
احلقوقي���ني  والنا�سط���ني  واملثقف���ني 
واالجتماعيني،�ست�سلط ال�سوء على ابرز 
جوان���ب الروؤية امل�ستن���رة لعاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة يف االرتقاء بكافة اأ�سكال الت�سامح 

والتعاي�س بني جميع االديان والثقافات، 
والتي ح�سدت ا�سادات اقليمية وعاملية 

وا�سعة.
كما �ستتناول الندوة حيزا من تاريخ 
مملك���ة البحري���ن يف جم���ال تعزيز معاين 
الت�سام���ح والتعاي����س ال�سلم���ي واحلرية 
الديني���ة لكاف���ة املذاه���ب واالأطي���اف، 
وعراقته���ا يف ممار�س���ة ودع���م مفاهي���م 
وال�سداق���ة  التعددي���ة  يف  ح�ساري���ة 

واالحرام والتقارب االإن�ساين.
اإل���ى  كذل���ك  الن���دوة  و�ستتط���رق 
ا�ستعرا�س اأبرز اأهداف مركز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي����س ال�سلم���ي يف الدعوة 
الى احت�سان مبادئ ال�سداقة واالحرام 
والتق���ارب االإن�س���اين، م���ع التاأكيد على 
مكان���ة مملك���ة البحرين عل���ى امل�ستوى 
الدويل بو�سفه���ا مركزا عاملي���ا لتعزيز 
ثقافة ال�س���الم واالنفتاح والتعاي�س بني 

الثقافات املختلفة.
و�سيت���م عل���ى هام�س الن���دوة اإقامة 
معر����س �س���ور ململكة البحري���ن يف مقر 
نيوي���ورك  مدين���ة  يف  املتح���دة  االأم���م 
االأمركي���ة ي�ستعر����س قي���م الت�سام���ح 
والتعاي����س ال�سلم���ي واحلري���ة الديني���ة 
الأكرث من 20 ديانة ومذهب وطائفة على 

ار�س البحرين.

• امل�سوؤولون وامل�ساركون يف لقطة تذكارية من عزاء اإ�سكان عايل املركزي	

• الق�سي�س هاين عزيز	

• اأحمد امُلال	

الوطني الن�سيج  وح��ام��ي  ال��دول��ة  رم���ز  ه��و  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

رف�س مطلق لكل ما من �ساأنه اإثارة الفتنة و�سق اللحمة الوطنية
اإقحام االأعمال التخريبية وت�سيي�س ال�سعائر ي�ر بالهدف االأ�سمى
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اأمني �صندوق يف “املرور” يختل�س 225 دين�ًرا ملع�مالت ب�أر�صدة مزورة

30 �صبتمرب ل�صم�ع �صهود الإثب�ت بواقعة قتل ال�صيخ عبداجلليل حمود

رغم وجود اأجهزة الدفع الإلكرتوين

تاأجيل حماكمة املوؤذن البنغايل قاتل اإمام م�شجد بن �شدة

توا�ش���ل املحكمة الكربى اجلنائي���ة الأولى يوم 
غد الثالث���اء النظر يف واقعة اختال����س اأمني �شندوق 
بالإدارة العامة للمرور “24 عاًما – مل تتجاوز خدمته 
اأكرث من 3 �شنني”، اإذ متكن من اختال�س 225 ديناًرا 
فق���ط من خالل تزويره لطالبي معاملة )�شهادة عدم 
احل���وادث(، ومن املقرر اأن تكون اجلل�شة لالطالع مع 

الت�رصيح ب�شورة من اأوراق الدعوى لوكيل املتهم.
وكان���ت النيابة العامة قد اأحالته للمحاكمة على 
اعتب���ار اأن���ه يف غ�ش���ون الع���ام 2016: اأول: ب�شفته 
ا اختل����س املبالغ املالي���ة املبينة القدر  موظًف���ا عامًّ
بالأوراق واململوكة لوزارة الداخلية، التي وجدت يف 
حيازته ب�شبب وظيفته كونه من ماأموري التح�شيل.

ثانًي���ا: دخل م���ن دون م�شوغ قان���وين اإلى نظام 
تقنية املعلومات التابع لالإدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلي���ة. وح���ول تفا�شي���ل الواقع���ة ذك���ر رائد يف 
وزارة الداخلية ب�شهادت���ه اأن املتهم وب�شفته اأمني 
�شندوق يف ق�ش���م احلوادث ب���الإدارة العامة للمرور 
قام باختال�س مبال���غ مالية، وذلك عن طريق ا�شتالم 
الر�ش���وم نق���ًدا وطباعة اإي�ش���الت ال�شتالم بطريقة 
غري �شحيحة عن طري���ق ت�شوير �شا�شة النظام دون 
اعتمادها، اإذ كان يق���وم بطباعة الإي�شال قبل حفظ 
العملي���ة يف النظ���ام؛ وذلك ي���وؤدي اإلى ع���دم وجود 
مرجع اإلكرتوين للر�شيد، مما يثبت اأنه مل يتمكن من 
اختال����س اأية مبالغ مالية حتى ل يت���م التو�شل اإليه، 
اإل اأنه وبالرجوع اإلى �شجل الإيرادات ثبت اأن املتهم 
مل ي���ودع مبالغ نقدية يف ق�ش���م املالية، وذلك بعدما 
متت مقارن���ة الإي�ش���الت التي ا�شتخرجه���ا املتهم 
ملعام���الت املراجعني م���ع �شجل الإي���رادات اخلا�س 

بال�شوؤون املالية.

واأ�ش���ار موظ���ف اآخ���ر يف الإدارة العام���ة للمرور 
اأن املته���م كان يقوم بطباع���ة اإي�شالت املراجعني 
ب�شكل غري �شحي���ح وغري م�شتوفية لكامل البيانات، 
كما ل يوج���د بها رقم ت�شل�شلي، واأن���ه بعد اكت�شاف 
تلك الإي�شالت كانوا يعيدونها للمتهم، الذي يقوم 

بدوره باإ�شدار اإي�شالت اأخرى �شحيحة.
وبع���د تلك ال�شهادات تقدم مالزم اأول يف وزارة 
الداخلي���ة ببالغ ل���دى النياب���ة العامة بع���د التحقيق 
الداخلي مع املتهم، اأف���اد فيه اأن املتهم وهو اأمني 
�شن���دوق ق���د متكن م���ن اختال����س مبال���غ مالية عن 
طريق ا�شتالم قيمة الر�شوم نقًدا وطباعة الإي�شالت 
بطريقة غري �شحيحة، وذلك من خالل قيامه بت�شوير 
�شا�ش���ة احلا�ش���ب الآيل وطباعة الإي�ش���ال وت�شليمه 

للمراجع، ومن ثم يقوم باإلغاء البيانات من النظام.
واأ�شاف اأنه باإجراء التحريات حول الواقعة تبني 
اأنه �شدر يف وقت �شابق قبل حوايل ال�شنتني من بدء 
التحقيق قرار من الإدارة العامة للمرور مبنع ا�شتالم 
املوظف���ني للمبال���غ النقدي���ة من املراجع���ني اإل اأن 
املته���م قام مبخالفة ذلك الق���رار، اإذ ا�شتلم املبالغ 

نقًدا واختل�شها حل�شابه ال�شخ�شي.
ولفت اإلى اأن الإي�شالت التي اأ�شدرها املتهم 
ول يك���ون لها مقابل نقدي، ق���د مت ت�شليمها لإدارة 
ال�ش���وؤون املالية، وثبت من خالله���ا اأن جملة املبالغ 

املختل�شة تقدر مببلغ 225 ديناًرا فقط ل غري.
واأو�شحت التحقيق���ات اأن التي متت عرب اإدارة 
مكافح���ة الف�شاد والأم���ن القت�ش���ادي والإلكرتوين 
ب���اإدارة مكافحة جرائ���م الف�شاد، واملح���ررة مبعرفة 
امل���الزم اأول، اأن���ه مت ت�شكي���ل فريق عم���ل م�شرتك 
ب���ني الإدارة والإدارة العامة للم���رور؛ جلمع البيانات 

والتحري، حيث قام الفريق بجمع البيانات للتو�شل 
لل�شخ����س امل�شوؤول عن قيام تل���ك العمليات، اإذ مت 
التاأكد من �شعب���ة املالية عن الإي�شالت امل�شبوطة 
حم���ل الواقعة، ليتب���ني باأن���ه ل توج���د اأي معامالت 
لالأر�شدة امل�شبوطة، كما مت التاأكد من �شعبة تقنية 
املعلومات عن الأر�شدة يف النظام التابع ل�”املرور” 
حي���ث تبني عدم قيام امل�شك���و يف حقه باأي عمليات 
يف النظ���ام، اإ�شافة اإلى ا�شتدعاء املراجعني اأ�شحاب 
الإي�شالت امل���زورة ومت �شوؤالهم عن املوظف الذي 
قام با�شتالم ر�شوم ال�شه���ادات وا�شتالم قيمة مبلغ 
ر�شومه���ا وطباعة الر�شيد، الذين اأفادوا ب�شهادتهم 
اأن املته���م هو م���ن قام باإ�شدار تل���ك الأر�شدة لهم 
وا�شتالم مبالغها نقدا. واأكد املالزم اأن النظام املتبع 
بالإدارة منذ عامني م���ن الواقعة هو عدم ا�شتالم اأي 
موظ���ف اأمني �شندوق لأي مبالغ مالية من اأي مراجع، 
واإمن���ا يت���م اإدخ���ال املبال���غ النقدية يف جه���از ويتم 

طباع���ة الر�شيد باملبلغ الذي يدخ���ل، اإل اأن امل�شكو 
يف حق���ه كان يطل���ب من املراجع���ني ت�شديد املبالغ 
نق���دا مع علمه بالإجراءات املعتمدة بعدم ا�شتالم اأي 
مبال���غ نقًدا. وتو�شلت نتائ���ج الفريق امل�شرتك اإلى 
اأن املتهم اأجرى ع���دد 37 معاملة واأ�شدر اأر�شدتها 
امل���زورة ل�شه���ادات ع���دم احل���وادث، اإذ كانت تلك 
الأر�ش���دة ل حتم���ل اأرقاًما ت�شل�شلي���ة واأنها مطبوعة 
م���ن قبل الرمز اخلا�س بامل�شكو يف حقه، واأن العديد 
من العمليات امل�شابهة متت من جهاز احلا�شب الآيل 
اخلا����س به، الذي مت ت�شليمه اإليهم لفح�شه وتفريغ 

حمتواه.
وبالتحقيق مع املوظف املتهم ال�شاب، اأنكر ما 
ن�شب اإليه، وقّرر ب���اأن الأر�شدة �شحيحة وم�شتخرجة 
م���ن النظام يف احلا�شب الآيل، ولكنه يف نف�س الوقت 
ب���رر لنف�ش���ه اأن���ه يف بع����س الأحيان يف ح���ال توجهه 
لتناول وجبة الإفط���ار اأو ان�رصافه من العمل يف وقت 

مبكر يقوم موظفون اآخرون با�شتخدام الرمز اخلا�س 
به، وال�شبب يف ترك حا�شبه مفتوحا اأنه يف حال اإغالق 
الرم���ز اخلا�س ب���ه يجب اأن يق���وم بت�شلي���م املبالغ 
والأر�شدة لل�شوؤون الإداري���ة واملالية مبا�رصة، لذلك 
فاإن���ه كان ي���رتك رم���زه مفتوحا ليق���وم املوظفون 
الآخ���رون بالعمل عليه واجلميع يقومون بذلك ح�شب 

ما ورد باعرتافاته.
وق���ّرر اأي�ًش���ا اأن���ه يف ح���ال تعط���ل النظ���ام يتم 
ا�شتالم املبالغ نقدا من املراجعني لإمتام العمليات 
املطلوب���ة، واأن النقي���ب امل�شوؤول هو م���ن ياأمرهم 
لإمت���ام  املراجع���ني  م���ن  نق���دا  املبال���غ  با�شت���الم 

معاملتهم يف هذه احلالة.
واأك���د اأن���ه املوظف الوحي���د املخت����س بطباعة 
الأر�ش���دة للمراجع���ني، لك���ن يف ح���ال تواج���ده يف 
ا�شرتاح���ة اأو ان�رصاف���ه من العمل يف وق���ت مبكر يتم 

ترتيب موظف اآخر يف الق�شم ليحل مكانه.
وج���اء يف اأوراق التحقيق اأنه ثبت بك�شف الإيراد 
ال�ش���ادر م���ن ال�ش���وؤون املالية اأن املته���م مل ي�شلم 
مبال���غ مالية يف الف���رتة من تواري���خ 28/4/2016 
وحتى 11/5/2016، وهي ذات الفرتة التي اأ�شدر 
فيها املتهم اإي�شالت معاملة )�شهادة عدم حوادث( 
والثابت به���ا اأنه ا�شتلم قيمة النق���ود نقدا وقدرها 
6 دنان���ري لكل فاتورة، واأن ك�شف �شجل الو�شولت 
املالي���ة ل يوجد فيه و�ش���ل ا�شتالم للمعامالت التي 
مت اإجنازها لل�شهود من الثالث حتى ال�شاد�س، وهم 
بع�س املراجع���ني الذين ت�شلموا اإي�ش���الت مزورة، 
ف�شال عن اأن الرمز “اليوزر نيم” اخلا�س باإجناز تلك 
املعام���الت يع���ود للمتهم واأنه هو م���ن اأ�شدر جميع 

تلك الإي�شالت بطريقة غري �شحيحة.

قررت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى تاأجيل 
حماكمة املوؤذن البنغ���ايل قاتل اإمام م�شجد بن �شدة 
ال�شي���خ عبداجللي���ل حمود، ال���ذي اع���رتف بارتكابه 
للجرمي���ة واأنكر �شديقه -املته���م الثاين- ما ن�شب 
اإليه م���ن اتهام���ات، وتقدمت وكيل���ة عائلة املجني 
عليه لئح���ة بالدعاء باحلق امل���دين، حتى جل�شة 30 
�شبتمرب اجلاري؛ وذلك ل�شماع اإفادات �شهود الإثبات 
بالق�شية. وتتمثل تفا�شيل الق�شية فيما اعرتف به 
القات���ل -املتهم الأول- اأنه ب���داأ بالتخطيط لعملية 
القت���ل، اإذ ا�شت���درج الإم���ام بع���د اأداء �ش���الة الفجر 
وطلب منه م�شاعدت���ه بت�شليح اأحد الأنوار املتعطلة 
بالق���رب من خزانة الأحذية، وبالفعل وبح�شن نية من 
الإم���ام توجه للمكان بق�شد ت�شليح الإنارة، ويف تلك 
الأثناء ا�شتغل و�شعه يف وقت �شابق لقطعة حديدية 
مبكان اخلزانة وباغ���ت بها املجني عليه، حيث تعمد 
�رصب���ه بها عدة مرات مركًزا على راأ�شه وكتفيه، حتى 
�شق���ط م�رصًجا بدمائه، واعتقد حينها اأنه مات، اإل اأنه 
عندما لح���ظ اأنه ل زال يتنف�س اأجه���ز عليه بوا�شطة 
�شكني وعمد اإلى �شق بطن املجني عليه من اجلنبني 

حتى يتيقن من وفاته.

واأف���اد القات���ل اأنه عل���ى معرفة �شابق���ة بوجود 
�رصاي���ني واأوردة مهمة بتل���ك املنطقة، واأن���ه اإذا مت 
قطعها حتدث الوفاة مبا�رصة على حد اعرتافه؛ وذلك 

لأنه كان يعمل يف ذبح الأ�شاحي يف بالده.
واأو�ش���ح اأن اأ�شب���اب وبواع���ث ارتكابه جلرميته 
اأن���ه يعمل يف امل�شجد ب�شفته موؤذًنا وم�رصًفا ومنظًفا، 
كم���ا وي�شكن يف غرف���ة ملحقة بامل�شجد م���ع عائلته، 
ونظ���ًرا اإلى اأن الرات���ب الذي يتقا�ش���اه بواقع 200 
دين���ار �شهري���ا غ���ري كاف بالن�شبة له فق���د ا�شتاأجر 
بناي���ة كاملة مببلغ 700 دينار، واأع���اد تاأجريها على 
عم���ال من جن�شيته مببلغ 1000 دينار ليتح�شل على 

الفارق لنف�شه.
واأ�ش���اف اأن���ه كان دائ���م الن�شغ���ال يف اأعمال���ه 
اخلا�ش���ة خ���ارج امل�شجد، ولذلك فق���د كان يتعر�س 
لنتق���ادات دائمة من املغ���دور في���ه، اإذ كان مهمالً 
لنظافة امل�شجد، وب�شبب تلك النتقادات وال�شكاوى 
امل�شتمرة �ش���ده اأبلغته اإدارة الأوق���اف باإنهاء عمله 
معها واأعطوه مهلة حتى نهاية �شهر �شبتمرب اجلاري؛ 

وذلك حتى يتمكن من اإيجاد فر�شة عمل اأخرى له.
عند ذلك ق���ّرر النتقام من املجن���ي عليه وظل 

يفك���ر بطريقة التخل����س منه عرب قتل���ه انتقاًما من 
خ�شارت���ه لوظيفت���ه، وبالفع���ل جل���ب اإل���ى امل�شجد 
قطع���ة حديدي���ة وخباأه���ا يف خزانة الأحذي���ة، ومتكن 
من ا�شت���دراج الإمام بعد �شالة الفجر اإلى مكان تلك 
القطعة مدعي���ا عطب اأحد الأ�ش���واء، وغافل املجني 
علي���ه و�رصب���ه بالقطعة املذك���ورة عدة م���رات حتى 
ا م�رصًج���ا بدمائه. ومل يكت���ِف اجلاين مبا  �شق���ط اأر�شً
ارتكبت يداه ب���ل عمد اإلى انتهاك حرمة جثة املجني 
علي���ه، اإذ توج���ه اإلى اأحد املحالت وا�ش���رتى �شاطوًرا 
واأكيا����س قمامة �شوداء الل���ون و”�شطلني” كبريين 
و�رصيطا ل�شقا، متك���ن بوا�شطتها من تقطيع اجلثة 
اإل���ى عدة قط���ع واإخفائه���ا بالأكيا����س و”ال�شطول” 

بعدما �شحبها اإلى دورة املياه املخ�ش�شة للن�شاء.
وعم���د املتهم اإل���ى قطع البطن اإل���ى قطعتني، 
بعدم���ا قطع راأ����س املجني عليه، ف�ش���ال عن تقطيع 
الرجلني من الفخذي���ن وقطعه للذراعني، وا�شتخدم 
الأكيا����س لو�شع كل قطع���ة يف اأحده���ا، وجمع قطع 
اجلثة يف ذل���ك ال�شطلني الكبريين واأغلقهما باإحكام 

بوا�شطة ال�رصيط الال�شق.
ولفت اإل���ى اأنه و�شع ال�شطلني يف مكتب قريب 

م���ن امل�شجد وترك املكيف يعمل في���ه، اإذ اإنه بذلك 
الوق���ت ق���د ح���ان وق���ت �ش���الة الظهر، حي���ث رجع 
للم�شج���د واأذن باإقامة ال�شالة ظه���ًرا وع�رصًا ول�شالة 
املغرب والع�ش���اء باإمامته بدلً من املغدور فيه، ويف 
الي���وم التايل اأخذ ال�شطلني م���ن املكتب وو�شعهما 
يف �شي���ارة اأجرة وتوج���ه بهما اإلى منطق���ة ال�شكراب 
بالقرب من األبا، وقب���ل و�شوله للمكان اأبلغ املتهم 
الث���اين ب�رصورة ح�ش���وره مل�شاعدت���ه يف اإنزال بع�س 

الأغرا�س هناك فح�رص املتهم الثاين مل�شاعدته.
واأف���اد اأن���ه بحث عن م���كان منا�ش���ب للدفن يف 
منطق���ة جو بداية، اإل اأنه ومب�شاعدة من �شديقه رجع 
ملنطق���ة ال�شك���راب لدفن جرميته بال���رتاب معتقدا 

عدم اكت�شاف اأمره بتلك الطريقة.
لك���ن ولب�شاع���ة جرميت���ه غ���ري الإن�شاني���ة فقد 
اإذ  املنطق���ة  بتل���ك  العم���ال  اأح���د  اأم���ره  اكت�ش���ف 
�شاهدهم���ا وهما يحاولن التخل�س من تلك الرباميل 
“ال�شطول”، فاقرتب منهما و�شاألهما عن حمتواهما، 
فادعى له القات���ل اأنها اأ�شالك كهربائية م�رصوقة من 

م�شجد ويريد التخل�س منها.
ا  اإل اأن �شاه���د العيان مل يقتنع باإجابته خ�شو�شً

واأن���ه كان ي�ش���م رائح���ة نف���اذة وغريب���ة يف امل���كان 
م�شدره���ا تل���ك الربامي���ل، فك���رر �شوؤال���ه للمتهم، 
وعندما تغريت الإجابة مدعًيا وجود جثة طفل ويريد 
دفنها اأم�شك به ال�شاهد وا�شتنجد باآخرين موجودين 
يف امل���كان، فح���اول املتهم الهروب م���ن قب�شتهم، 
ومل يفلح فعر�س عليهم مكاف���اأة 100 دينار لرتكه 
يذهب، لكنهم رف�شوا ذلك العر�س وات�شلوا مبا�رصة 

بال�رصطة التي ح�رصت فورا واألقت القب�س عليهما.
هذا وقد اأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتب���ار اأنهما يف يوم���ي 4 و 5 اأغ�شط�س 2018، اأول: 
املته���م الأول: حال كونه موظف���ا عاما، قتل املجني 
علي���ه عمًدا م���ع �شبق الإ����رصار باأن بي���ت النية وعقد 
العزم عل���ى قتله وهو اإمام امل�شج���د الذي يعمل به، 
وذلك حال كون املجني عليه موظفا عاما ووقع عليه 
ه���ذا الفعل اأثن���اء وب�شبب تاأديته وظيفت���ه، كما اأنه 

انتهك جثة املجني عليه باأن قام بتقطيعها.
ثاني���ا: املتهم���ان الأول والث���اين: اأخفي���ا جث���ة 

املجني عليه.
ثالثا: املتهم الثاين: علم بوقوع اجلرمية واأعان 

املتهم على الفرار من وجه الق�شاء.

اإع��������داد: ع��ب������س اإب���راه���ي���م

احلب�س �صنة وغرامة 500 دين�ر ل�ص�ب يتع�طى احل�صي�س

�صبط امل�صتبه به ب�رسقة ن�قلي حركة لق�ربني بع�صكر
29 اأكتوبر احلكم ب��صتئن�ف �ص�ب �رسق اآ�صيوي ب�لإكراه

حمكوم عليه بال�شجن ملدة 5 �شنني

حجزت حمكمة ال�شتئناف العليا اجلنائية الأولى 
ا�شتئناف �شاب حمكوم عليه بال�شجن ملدة 5 �شنني؛ 
لإدانته بواقعة �رصقة بالإك���راه ا�شرتك معه فيها اآخر 
ع�شكري، كالهما م���ن ذوي الأ�شبقيات مبجال ال�رصقة 
بالإكراه، تعّر�ش���ا فيها لعامل اآ�شيوي اجلن�شية “34 
عاًم���ا”، و�رصقا منه بعد التع���دي عليه بال�رصب هاتفه 
النق���ال ومبل���غ 61 دين���اًرا يف منطق���ة �شن���د؛ وذلك 
للنطق باحلكم على امل�شتاأنف يف 29 اأكتوبر املقبل.

وكان املته���م ق���د اأودع يف م�شت�شف���ى الط���ب 
النف�ش���ي م���ن املحكم���ة املذك���ورة يف واقع���ة اأخرى 
م�شابهة ارتكبها املتهم يف وقت �شابق، وورد خطاب 
م���ن امل�شت�شفى مف���اده اأن���ه م�شوؤول ع���ن ت�رصفاته 

وبكامل قواه العقلية.
وتتح�ش���ل وقائع الق�شية فيم���ا اأبلغ به املجني 
عليه الآ�شي���وي، الذي قال اإنه اأثن���اء وجوده فجًرا يف 
منطق���ة �شند لإي�ش���ال طلبات خا�ش���ة باملخبز الذي 
يعم���ل فيه، لحظ اأن ال�شيارة التي ت�شري خلفه تقوم 
بت�شغيل الإ�شاءة العالية ل���ه ب�شكل متكرر، فتوقف 
على جانب الطريق ملعرفة ال�شبب، فنزل من ال�شيارة 
�شخ�شان اأحدهما املتهم، واأ�شار اإلى اأن املتهم �رصبه 
بقب�شة ي���ده “بوك�س” على بطن���ه ومتكن من �رصقة 

حمفظته وهاتفه النقال من ال�شيارة ولذا بالفرار.
واأ�ش���اف اأن���ه مت عر�س �ش���ورة املتهم وتعرف 

علي���ه لأن���ه مل يك���ن ملثًم���ا، يف ح���ني كان الع�شكري 
متلثًم���ا بوا�شطة اجلاكيت ال���ذي يرتديه لكنه تعرف 
علي���ه يف طابور التعرف، كم���ا اأنه عند ح�شوره ملركز 
ال�رصط���ة �شاه���د ذات ال�شي���ارة الت���ي كان ي�شتقلها 

املتهم ومن معه متوقفًة يف مركز ال�رصطة.
وثب���ت بك�ش���ف ال�شتع���الم اجلنائ���ي اخلا����س 
باملته���م اأنه �شب���ق اتهامه واحلكم علي���ه يف ق�شايا 
مماثلة. وق���ّرر املتهم الع�شك���ري بتحقيقات النيابة 
الع�شكري���ة اأن���ه ا�ش���رتك يف �رصقة عدة جم���ٍن عليهم 
اآ�شيوي���ني اجلن�شي���ة م���ع املته���م ذات���ه، م�شتقلني 
ال�شي���ارة املبين���ة الأو�ش���اف ب���الأوراق وه���ي ذات 

ال�شي���ارة الت���ي تع���ّرف عليه���ا املجني علي���ه مبركز 
ال�رصطة.

كما اأو�شح اأن دور املتهم كان الإم�شاك باملجني 
عليهم؛ حتى يتمكن هو بدوره من �رصقتهم، مبيًنا اأن 
الهوات���ف امل�رصوقة من املجني عليهم مازالت بحوزة 
املته���م. وبالتحقيق مع املتهم اع���رتف باأن املتهم 
الع�شكري جاره وي�شكن معه يف ذات املنطقة، واأنهم 
يف ح���وايل ال�شاعة 3:00 فجًرا، �شاه���دا املجني عليه 
مبنطقة �شند، ونزل هو واملتهم الع�شكري الذي كان 
ملثًما منها، و�رصب املجني عليه على بطنه، واأخذ منه 

هاتفه النقال وحمفظته.
فوجه���ت النيابة العام���ة للمتهم اأن���ه بتاريخ 2 
مار�س 2017، �رصق واآخر ع�شكري املنقولت املبينة 
الو�ش���ف والنوع ب���الأوراق واململوك���ة للمجني عليه 
وذلك بطريق الإكراه الواقع على املجني عليه �شالف 
الذكر باأن �رصبه بقب�شة يده على بطنه فتمكن بتلك 
الو�شيل���ة الق�رصية م���ن تعطيل مقاومت���ه وال�شتيالء 
عل���ى امل�رصوقات والفرار به���ا وكان ذلك يف الطريق 

العام.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن املتهمني لديهم���ا العديد 
م���ن الأ�شبقي���ات، اإذ ارتكبا 10 وقائ���ع خمتلفة مًعا، 
واأن امل�شتاأن���ف لوحده يحم���ل 39 اأ�شبقية يف ك�شف 

ال�شتعالم اجلنائي -الأ�شبقيات- اخلا�س به.

اجلنائي���ة  ال�شغ���رى  املحكم���ة  عاقب���ت 
���ا “23 عاًما” باحلب�س مل���دة �شنة واحدة  �شابًّ
مع تغرمي���ه مبلغ 500 دين���ار؛ وذلك لإدانته 

بتعاطي مادة احل�شي�س املخدرة.
وكان���ت النياب���ة العامة اأحال���ت املتهم 
للمحاكمة على اعتبار اأن���ه بتاريخ 18 فرباير 
2018، ح���از واأح���رز بق�ش���د التعاط���ي مادة 
احل�شي����س املخ���درة يف غري الأح���وال امل�رصح 

به���ا قانوًن���ا. وتتح�ّشل التفا�شي���ل يف ورود 
معلوم���ات مفادها اأن املته���م يتعاطى مادة 
احل�شي����س املخ���درة، فتم ا�شت�ش���دار الأذون 
الالزم���ة للقب����س عليه، وهو م���ا ح�شل فعالً، 
حيث مت القب�س عليه اأثن���اء تواجده بالقرب 
من اأحد املجمع���ات التجارية مبنطقة اجلفري، 
وقد ثبت بتحليل عينة م���ن اإدرار املتهم اأنه 

متعاط ملادة احل�شي�ش املخدرة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رصح مدير 
ع���ام مديري���ة �رصط���ة املحافظ���ة اجلنوبية اأن 
�رصط���ة املديرية، متكن���ت م���ن القب�س على 
امل�شتبه به )35 عاًما( يف قيامه ب�رصقة ناقلي 
حركة )قري( لقاربني مبنطقة ع�شكر، بغر�س 
بيعهم���ا. واأ�ش���ار اإل���ى اأن املديري���ة تلق���ت 

بالغني ب�ش���اأن �رصقة ناقلي احلركة، وعليه مت 
مبا�رصة اأعمال البح���ث والتحري التي اأ�شفرت 
عن حتديد هوي���ة امل�شتبه به والقب�س عليه، 
و�شب���ط امل�رصوقات. واأ�شار مدير عام مديرية 
�رصط���ة املحافظة اجلنوبية اإل���ى اأنه مت اتخاذ 

كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



“�أوبك” مل تتعهد بزيادة 
�إمد�د�ت �لنفط

�جلز�ئ���ر - رويرتز: �ختتم���ت منظمة “�أوبك” 
وحلفاوؤها من �ملنتج���ني للنفط �مل�ستقلني ومن 
بينه���م رو�سي���ا �جتماعهم يف �جلز�ئ���ر �أم�س دون 
تو�سية ر�سمية باأي زيادة �إ�سافية يف �لإمد�د�ت. 
وق���ال وزير �لنفط �لعماين حممد بن حمد �لرحمي 
ونظريه �لكويت���ي بخيت �لر�سي���دي لل�سحفيني 
�إن �ملنتج���ني �تفق���و� على ����رورة �لرتكيز على 
�لو�س���ول �إل���ى ن�سب���ة �لمتث���ال بن�سب���ة 100 % 
لتخفي�سات �لإنتاج، و�لذي جرى �لتفاق عليه يف 

�جتماع �أوبك يف يونيو.

“بور�سه” ت�ستغني عن حمركات �لديزل
�سُتوتَغارت - �أ ف ب: �أعلنت “بور�سه” �أم�س �أنها �ست�سبح �أول م�سّنع لل�سيار�ت 
يف �أملاني����ا يتخلى عن مركبات �لدي����زل، يف �ربة جديدة لهذه �لتقنية بعد 3 �سنو�ت 

على �نك�ساف ف�سيحة �لتالعب باملحركات لدى جمموعة “فولك�سفاغن” �لعمالقة.
وق����ال رئي�س �ل�ركة �لتابعة ملجموعة “فولك�سفاغن” �أوليفر بلومه يف ت�ريحات 
�أوردته����ا �سحيف����ة “بيلد” يف عدده����ا �ل�سادر �أم�س “م����ن �لآن و�ساع����د� لن ت�سنع 
)بور�س����ه( �أي �سيار�ت عاملة على �لدي����زل”. و�أ�سار �إلى رغبة �ل�ركة يف �لرتكيز على 
�ل�سي����ار�ت �ملزودة مبح����ركات �لوقود �أو �لآلي����ات �لهجينة �إ�ساف����ة �إلى “�ملركبات 

�لكهربائية �لبحتة” بحلول �لعام �ملقبل.
و�أ�س����اف بلومه “مل نطور يوما �أو ننتج باأنف�سن����ا حمركات عاملة على �لديزل )�إذ 
كانت �ل�ركة ت�ستعني مبحركات ماركات �أخرى تابعة ملجموعة “فولك�سفاغن”( غري 

�أن �سورة بور�سه ت�ررت مع ذلك. �أزمة �لديزل ت�سببت مبتاعب كثرية لنا”.
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اقتصاد
وزير الكهرباء: اإر�شاء اإن�شاء حمطة “الدور 2” على حتالف عاملي قريبا

�ستنتج 1200 ميغاو�ت وتلبي �حتياجات �لبحرين للعقد �ملقبل

قال وزير �سوؤون �لكهرب���اء و�ملاء، عبد�حل�سني 
مريز�، �إنه يجري حالي���اً فح�س عطائني مقدمني من 
حتالفني عامليني )كون�سورتي���وم( من �أجل ت�سييد 
حمط���ة كهرباء جديد يف منطق���ة �لدور لتلبية �لطلب 

�ملتنامي على �لطاقة �لكهربائية.
و�أبل���غ �لوزير “�لبالد” �أنه مت تلقي عر�سني من 
قبل حتالف ����ركات عاملية، �إذ يج���ري حالياً تقييم 
�لعر�سني قب���ل حتديد �لفائز بت�سييد حمطة )�لدور 
2( و�لت���ي �ستكون من �أ�سخ���م م�روعات �لطاقة يف 
�لبالد وذلك قبل نهاية �لعام �جلاري كما هو متوقع.

وقال �لوزير “ �ملناق�سة حالياً يف مرحلة تقييم 
�لعط���اء�ت وناأم���ل خالل �أ�سه���ر �سيتم �لإع���الن )...( 
هن���اك حتالفان قدما عطاء�تهما �إذ يتم حالياً تقييم 

هذه �لعطاء�ت بالتعاون مع ��ست�ساري �مل�روع”.
و�أ�س���ار �إلى �أن �لتحالفني قدم���ا عطائني �لأول 
يتعل���ق بالأم���ور �لفني���ة و�لتقني���ة و�لآخ���ر يتعل���ق 
بالعط���اء�ت �ملالية. وبخ�سو����س �لتكلفة �ملتوقعة 
لإن�س���اء �مل����روع، �أحجم �لوزي���ر عن ذك���ر �أي �أرقام، 
مكتفي���اً بالإ�س���ارة �لى �أن���ه �سيتم �لإع���الن عن حجم 

�مل�روع بعد تر�سية �ملناق�سة.
و����رح �لوزي���ر �أهمي���ة �مل�روع بالق���ول “ هيئة 
�لكهرب���اء و�ملاء ت�سع خطة متكاملة كل 15 �سنة، �إذ 
مي تعيني �ركة ��ست�سارية تقوم بدر��سة �حتياجات 
�لبحري���ن من �لطاقة خالل 15 �سنة �ملقبلة )...( �لآن 
هناك طاقة كهربائية تكف���ي �لبحرين وتزيد قليالً، 
لكن مع منو �لطل���ب على �لطاقة �لكهربائية بف�سل 
منو �مل�روعات و�حلرك���ة �لقت�سادية و�ل�ستهالك، 

فيجب �أن يت���م تقدير �حتي���اج �لبحرين من حمطات 
�لكهرب���اء �جلديدة”.وتاب���ع �لوزير “ يج���ب �أن ن�سري 
على ه���ذه �خلطة لكي ل يكون هناك نق�س يف �إمد�د 

�لطاقة”.
وعن �لوقت �لذي �سيتم فيه �إجناز �مل�روع، قال 
�لوزير �إن �لتوقعات �لأولية ت�سري �إلى �كتمال م�روع 
حمطة �ل���دور �لثانية بحلول منت�س���ف �لعام 2020، 
مو�سحا �أن �ملحطة �ستكفي �لبحرين ل�سنو�ت قادمة 
ولكنه �أ�سار �إلى �سعوب���ة �لتكهن بال�ستهالك �لذي 
�سيعتم���د عل���ى �لزي���ادة يف �ل�س���كان و�رتف���اع حجم 
�لحتياجات “ نعمل على ر�سد ن�سبة �لزيادة وتقييم 

�لطلب على �لكهرباء”.
وبنّي م���ريز� �إلى �أن حجم �إنتاج �ملحطة �جلديدة 
 1500 �إل���ى  1300 ميغ���او�ت  �سي���رت�وح م���ا ب���ني 
ميغ���او�ت، �إذ �سيمول �لقط���اع �خلا�س هذ� �مل�روع، 
وي�سم���ل من�س���اأة لتوليد �لطاقة تعم���ل بالغاز، حيث 

�ستنت���ج �ملحطة كذلك 25 ملي���ون جالون يوميا من 
مياه �ل�رب بطريقة �لتنا�سح �لعك�سي.

ويع���د �مل�روع �أحد �أك���ر �مل�ساريع �مل�ستقبلية 
لتطوير �ل�سعة �لإنتاجية للمياه و�لطاقة �لكهربائية 
ملو�كبة �لطلب �ملت�سارع على �لكهرباء و�ملاء، حيث 
قام���ت �لهيئة بن���اء عل���ى توجيهات رئي����س �للجنة 
�لتن�سيقي���ة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سلمان بن عي�سى 
�آل خليف���ة بال����روع يف �لبدء يف �لإج���ر�ء�ت �ملطلوبة 

للمرحلة �لثانية من �ملحطة.
وبد�أت �لبحرين قبل نحو عقد، بخ�سخ�سة قطاع 
�إنتاج �لكهرباء وذلك بدء�ً من حمطة �حلد للطاقة ثم 

حمطة �لعزل و�إلى حمطة �لدور 1، �إذ تتولى �ل�ركات 
ت�سيي���د حمط���ات �لكهرب���اء �جلدي���دة يف حني تقوم 
�حلكوم���ة ب�ر�ء �لكهرب���اء وفق ت�سع���رية حمددة، ما 
يعن���ي �أن �ركات �لطاقة �ست�ستعيد قيمة �ل�ستثمار 

بعد عدة �سنو�ت. 
ي�س���ار �إلى �أنه مت منح رخ�س �إن�ساء م�روع حمطة 
�ل���دور لإنتاج �لكهرب���اء و�ملاء )�ملرحل���ة �لأولى( يف 
Suez/ أغ�سط����س 2008، �إذ مت �إ�سناد �مل�روع �إلى�

GIC Consortium عل���ى �أ�سا�س �إن�ساء و�متالك 
وت�سغي���ل �ملحطة ب�سع���ة �إنتاجية ت�س���ل �إلى 1234 
ميج���او�ت م���ن �لكهرب���اء و48 مليون جال���ون يوميا 

م���ن مي���اه �ل�رب بكلفة تق���در ب 2.2 ملي���ار دولر، 
�إ�ساف���ة �ل���ى ذلك فق���د مت تعيني جه���ة ��ست�سارية 
عاملية )�ركة موت ماكدونالد( لالإ�ر�ف �لفني على 
تنفيذ �تفاقية �ر�ء �لكهرباء و�ملاء بتكلفة مقد�رها 
ملي���وين دولر. وقد بدء �لت�سغي���ل �لتجاري للم�روع 

يف فر�ير 2012.
وم���ع ت�سغيل �ملرحلة �لأول���ى من �ملحطة �رتفع 
�لإنت���اج �إل���ى 3921 ميج���او�ت و179 مليون جالون 
 %  45.9 قدره���ا  بزي���ادة  �لي���وم  يف  �إمر�ط���وري 
للكهرباء و36.6 % للمياه مقارنة بالقدرة �لإنتاجية 

قبل �لبدء مبحطة �لدور يف �ملرحلة �لأولى.

• لقطة جوية ملحطة �لدور 1	

علي الفردان من املنامة

• وزير �سئون �لكهرباء و�ملاء	

“�لأهلي �ملتحد”: ل �أحد�ث 
م�ستجدة توؤثر على تد�ول �ل�سهم

“جي �إف �إت�س” ت�ستكمل 
��ستحو�ذ 5 % من �أ�سهم �خلزينة

منوا ب�شناعة الأ�شمدة العام اجلاري جواهري يتوقع 2.1 % 
يف كلمة �ألقاها مبوؤمتر “جيبكا” �ل�سنوي �لتا�سع

�س���رتة - جيبك: توقع رئي�س �ركة �خلليج 
ل�سناعة �لبرتوكيماويات “جيبك”، عبد�لرحمن 
جو�ه���ري، �أن يرتفع �لنمو يف �ل���دول �خلليجية 
�ملعني���ة ب�سناع���ة �لأ�سمدة لي�س���ل �إلى 2.1٪ 
يف �لعام �جل���اري و٪2.7 يف �لعام �ملقبل باإذن 
�هلل تعال���ى و�سيك���ون ه���ذ� �لتح�س���ن مدعوًما 
بارتف���اع مع���دل �ل�ستثم���ار �لثابت م���ع توقع 
بحدوث �ملزيد من �لنم���و لقت�ساديات �لدول 
�مل�ست���وردة للنفط. و�أو�سح ب���اأن �لطلب على 
�لأ�سم���دة ق���د �رتب���ط تاريخي���اً بالعدي���د م���ن 
�لعو�مل �ملتغرية و�لتي غالباً ما تكون مرت�بطة 
مثل �لإنت���اج �لزر�عي، و�لأ�سع���ار، و�ل�سيا�سات 
�لتنظيمية م�سدد�ً على �أن �سناعة �لأ�سمدة هي 

و�حدة من �أهم �ل�سناعات على م�ستوى �لعامل.
جاء ذلك يف كلمة �ألفاها جو�هري يف �جلل�سة 
�لفتتاحية ملوؤمت���ر �لأ�سمدة �لتا�س���ع �ل�سنوي 
لالحت���اد �خلليج���ي “جيبكا” �ل���ذي ��ست�سافته 
�لعا�سمة �لُعماني���ة م�سقط. و�كد �أهمية �نعقاد 
ه���ذ� �ملوؤمت���ر باعتباره يتي���ح �لفر�سة لالإطالع 
وت�سليط �ل�سوء على دور �لأ�سمدة يف �لت�سدي 
لهذه �لتحديات �لطويلة �لأجل، جمدد�ً �لتاأكيد 
على �أن منطقة �ل�رق �لأو�سط هي من�سة ر�ئدة 
لتب���ادل �أف�س���ل �ملمار�س���ات وتب���ادل �لأفكار 

للم�ستقبل يف بيئة �أعمال ديناميكية للغاية.
وخل�س جو�هري �لذي ي�سغل كذلك من�سب 
نائ���ب رئي����س جمل����س �إد�رة �لحت���اد �خلليجي 
“جيبكا”، �مل�سه���د �لإقليمي ل�سناعة �لأ�سمدة 
�ل�سناع���ة  ه���ذه  عر�ق���ة  مو�سح���اً  �لإقليمي���ة، 
باملنطق���ة حيث تع���ود بد�ياتها ب���دول جمل�س 
�لتعاون �خلليج���ي �إلى ما قب���ل 50 عاًما وذلك 
عندما ب���د�أت كروؤي���ة طرحها ق���ادة �حلكومات 
باملنطق���ة �خلليجي���ة بهدف حت�س���ني وتطوير 
�لتنمية �مل�ستد�مة يف هذه �ملنطقة �ملهمة من 

�لعامل، وت�سكل يف �لوقت �حلايل �أكرث من 25٪ 
م���ن �إجمايل �لن���اجت �لكيميائ���ي يف دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي. و�أ�ساف �أنه منذ �لعام 2016 
�أ�سبح���ت دول جمل����س �لتع���اون �خلليجي هي 
�أكر م�س���در لليوريا مع ح�س���ة �سوقية عاملية 
بلغت ٪32 كما ُتعت���ر �ملنطقة �خلليجية ثاين 
�أك���ر م�سدر لل� DAP بن�سب���ة بلغت ٪14 من 
�إجم���ايل حج���م �ل�س���ادر�ت ع���الوة عل���ى كونها 
�أك���ر م�سدر لالأمونيا م���ع ح�سة �سوقية عاملية 
بلغ���ت ٪11. وك�س���ف باأن �سناع���ة �لأ�سمدة يف 

�خللي���ج �لعربي قد حققت منو�ً هائالً على مدى 
�لعقود �ملا�سية، موؤكد�ً �أن هذ� �لنمو �سي�ستمر 
يف حتقي���ق تق���دم يف �ل�سن���و�ت �لقادمة وحتى 
�لع���ام 2030، علماً باأنه من �ملتوقع �أن ت�سيف 
�سناع���ة �لأ�سمدة �لإقليمية م���ا يقدر بنحو 8.1 
مليون طن من �إنتاج �لأ�سمدة �إلى 38.9 مليون 
ط���ن، �لأمر �ل���ذي �سيعزز دون �س���ك من مكانة 

هذه �ل�سناعة.
وق���ال نائب رئي�س جمل����س �إد�رة “جيبكا” 
�أن ��سته���الك �لأ�سم���دة و�لطل���ب عليها يرتبط 
�رتباًطا وثيًقا بالن���اجت �ملحلي �لإجمايل و�لنمو 
�ل�سكاين، ولذلك فاإن �لتح�سن يف �لنمو �لعاملي 
�لذي و�سل �إل���ى ٪3.1 خالل �لعامني �لأخريين 
ق���د جل���ب بع����س �لتف���اوؤل �حل���ذر لأ�س���و�ق 
�لأ�سمدة، مذك���ر�ً باأنه وفًقا للبنك �لدويل، فاإنه 
من �ملتوقع �أن يتباطاأ �لنمو �لعاملي على مد�ر 
�لعام���ني �ملقبلني ب�سبب �لتج���ارة و�ل�ستثمار 

وظروف �لتمويل �ملت�سددة.
وتط���رق جو�ه���ري يف كلمت���ه �إل���ى �أهمي���ة 
�لبحث و�لبت���كار حيث �أ�سار �إل���ى �أن �ل�سناعة 
�ستحتاج �إلى �ملزيد م���ن �ل�ستثمار يف �لبحوث 
و�لبت���كار لتلبي���ة �لجتاهات �جلدي���دة يف هذه 

�ل�سناعة.

نفى �لبنك �لأهلي �ملتحد �أم�س )�لأحد( �أن تكون 
هناك �أي �أحد�ث م�ستج���دة �أثرت على تد�ولت �لبنك 
يف �لفرتة �لأخرية و�لتي �رتفعت بح�سب ��ستف�سار�ت 

لالأ�سو�ق �ملالية.
عل���ى  رده  يف  �ملتح���د  �لأهل���ي  �لبن���ك  وق���ال 
��ستف�س���ار�ت لبور�س���ة �لبحري���ن �إنه بالإ�س���ارة �إلى 
�لري���د �لإلك���رتوين �ملر�س���ل م���ن بور�س���ة �لكويت 
بتاري���خ 19 �سبتمر 2018، لال�ستف�سار عن تد�ولت 
عل���ى �سه���م �لبنك �لأهل���ي �ملتحد يف ذل���ك �ليوم يف 
بور�س���ة �لكويت، �أنه مل تكن هناك �أية �أحد�ث، ح�سب 
عل���م �لبنك، م���ن �ساأنه���ا �لتاأثري على �لت���د�ول على 

�سهم �لبنك يف �ليوم �ملذكور.
ي�سار �إلى �أن �لبنك �لأهلي �ملتحد وبيت �لتمويل 
�لكويت���ي �أعلن���ا دخلوهم���ا يف مفاو�س���ات م���ن �أجل 
عملي���ة �ندماج حمتملة و�لتي ل ت���ز�ل �لرتتيبات لها 
جتري على ق���دم و�ساق من �أجل ��ستكمال �لدر��سات 
�ملطلوب���ة لتقيي���م �لأ�سع���ار وعر����س �خلط���وة على 
�مل�ساهم���ني، و�سينت���ج ع���ن �ل�سفقة �لت���ي �أ�سغلت 
�لأ�سو�ق �لبحرينية و�لكويتية منذ �أ�سهر، �أكر �لبنوك 
يف منطق���ة �خلليج �لعربي باأ�سول تزيد عن 90 مليار 

دولر.

قال����ت جمموعة “ج����ي �ف �ت�س” �ملالي����ة �إنها 
�أكلم����ت عملي����ة �ل�ستح����و�ذ على 5 % م����ن �إجمايل 

�أ�سهمها �مل�سدرة كاأ�سهم خزينة.
وذكرت �ملجموعة يف �إف�ساح لبور�سة �لبحرين، 
�أنها �س����وف ت�سعى للح�سول عل����ى مو�فقة م�رف 
�لبحري����ن �ملرك����زي ل�ستكمال برنام����ج �ل�ستحو�ذ 

بو�قع 10 % من �إجمايل ��سهمها �مل�سدرة.
وبلغ �سعر تد�ول �سهم جمموعة “ جي �ف �ت�س 
“ يف بور�س����ة �لبحرين ي����وم �أم�����س 0.365 دولر�ً 

لل�سهم.

• جو�هري يلقي كلمته يف �ملوؤمتر 	

�مل��ن��ط��ق��ة م��ن�����س��ة ل��ت��ب��ادل �أف�����س��ل �مل���م���ار����س���ات يف ب��ي��ئ��ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة
املحرر القت�شادي

املحرر القت�شادي

بور�شة البحرين تك�شب 11.38 نقطة بف�شل البنوك
�ملنام���ة - بور�س���ة �لبحري���ن: �أقفل موؤ�ر 
�لأح���د عن���د م�ست���وى  �أم����س  �لع���ام  �لبحري���ن 
نقط���ة   11.38 وق���دره  بارتف���اع   1،351.44
مقارنة باإقفاله �لثالثاء �ملا�سي، يف حني �أقفل 
موؤ�ر �لبحري���ن �لإ�سالمي عند م�ستوى 932.89 
بانخفا�س وقدره 4.56 نقط���ة مقارنة باإقفاله 
�ل�ساب���ق. و ت���د�ول �مل�ستثم���رون يف �لبور�سة 

3.34 ملي���ون �سه���م، بقيم���ة �إجمالي���ة قدرها 
685.71 �أل���ف دين���ار، مت تنفيذه���ا م���ن خالل 
77 �سفقة، حيث ركز �مل�ستثمرون تعامالتهم 
على �أ�سهم قطاع �لبنوك �لتجارية و�لتي بلغت 
قيم���ة �أ�سهمه �ملتد�ولة 442.76 �ألف دينار �أي 
ما ن�سبته 65 % م���ن �لقيمة �لإجمالية للتد�ول 
وبكمية قدرها 1.84 مليون �سهم، مت تنفيذها 

من خالل 44 �سفقة. وجاء �لبنك �لأهلي �ملتحد 
يف �ملركز �لأول �إذ بلغت قيمة �أ�سهمه �ملتد�ولة 
420.41 �أل���ف دين���ار �أي م���ا ن�سبته 61.31 % 
�إجمايل قيم���ة �لأ�سهم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
1.62 مليون �سه���م، مت تنفيذها من خالل 27 
�سفق���ة. �أما �ملركز �لثاين ف���كان ملجموعة جي 
�ف �ت����س �ملالي���ة بقيمة قدره���ا 151.42 �ألف 

دينار �أي ما ن�سبت���ه %22.08 من �إجمايل قيمة 
�لأ�سه���م �ملتد�ولة وبكمية قدرها 1.12 مليون 
�سه���م، مت تنفيذه���ا من خ���الل 9 �سفقات. ثم 
ج���اءت عق���ار�ت �ل�سيف بقيم���ة قدرها 32.02 
�أل���ف دين���ار �أي م���ا ن�سبته %4.67 م���ن �إجمايل 
قيمة �لأ�سه���م �ملتد�ولة وبكمي���ة قدرها 145 

�ألف �سهم، مت تنفيذها من خالل 7 �سفقات. 

تد�ول 3.3 مليون �سهم ب 685.7 �ألف دينار
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1.9 % �لت�سخم بالبحرين يف �أغ�سط�س

“زين �لعر�ق” تنجو من غر�مة بـ 100 مليون دوالر

“�لنقد - �لعربي” ُيبقي على توقعاته لالقت�ساد �لبحريني

“�لربكة �لرتكي” يطلع �مل�ستثمرين على �آخر تطور�ته

ن�سف مليار دينار �إجمايل تد�والت �ل�سوق �لعقارية يف �لبحرين

“�ملقايي�س” تعتمد �لالئحة �لفنية للمنتجات �لبال�ستيكية

“PIE” تزود من�سة Talabat بحل جديد للتكنولوجيا �ملالية

بن�سبة انخفا�ض 16 % مقارنة بالفرتة ذاتها من 2017... “املزايا”:

تبني 23 موا�سفة دولية كموا�سفات وطنية

لتقدمي جتارب �سل�سة للدفع عرب الإنرتنت

ذك���ر التقرير العق���اري الأ�سبوع���ي ل�رشكة 
املزايا القاب�س���ة اأن ال�سوق العقاري البحريني 
�سجل  م�ستوي���ات �سيولة جيدة خ���ال الن�سف 
الأول م���ن العام احلايل لت�سل القيمة الإجمالية 
للت���داولت العقارية اإل���ى ن�سف ملي���ار دينار 
وبن�سبة انخفا�ض 16 % مقارنة بالفرتة نف�سها 
م���ن العام 2017، حيث كان ماحظاً زيادة حجم 
تداول اخلليجيني وبن�سبة و�سلت اإلى 112 % 
يف ح���ني �سجل ع���دد املعامات املنف���ذة ن�سبة 
زيادة بلغ���ت 24 % مقارنة بالفرتة نف�سها من 

العام املا�سي. 
ال�س���وق  اأن  اإل���ى  املزاي���ا  واأ�س���ار تقري���ر 
العقاري البحريني ي�شج���ل وترية ن�شاط جيدة؛ 
ل�ستم���رار طرح امل�ساري���ع ذات العاقة بقطاع 
التجزئ���ة ومراك���ز الت�سوق وم�ساري���ع ال�سيافة 
الفاخرة، كم���ا اأن زيادة ع���دد ال�سكان وحت�سن 
القوة ال�رشائي���ة جعلت من اململكة مكاناً جاذب 
للباحثني عن فر�ض عمل وا�ستثمار جيدة حيث 
ت�سم���ح القوان���ني باحل�سول عل���ى ن�سب متلك 

100 % من ملكية ال�رشكات.
وراأى التقرير اأن ال�سوق العقاري البحريني 
م���ن الأ�س���واق الن�سطة على م�ست���وى املنطقة؛ 
نظ���راً للمرونة الت���ي يتمتع به���ا بالإ�سافة اإلى 

املطبق���ة  املتقدم���ة  والت�رشيع���ات  القوان���ني 
والت���ي تتنا�سب وجذب ال�ستثم���ارات املحلية 

والإقليمية واخلارجية.
العق���اري  ال�س���وق  اأن  التقري���ر   وذك���ر 

البحرين���ي يتاأث���ر باملحيط تبعا للكف���اءة التي 
يتمتع بها وبالتايل هن���اك قابلية كبرية للتاأثر 
اإيجاب���اً باحلراك امل�شجل ل���دى اململكة العربية 
ال�شعودي���ة بالإ�شافة اإل���ى التقدم الكبري الذي 

يتمتع به ال�سوق العقاري الإماراتي.
ون���وه التقري���ر العق���اري الأ�سبوعي ل�رشكة 
املزايا القاب�شة اإلى اأهمية الرتكيز على اخلطط 
وال�شرتاتيجي���ات التي ت�شاهم يف احلفاظ على 
�سيول���ة مرتفعة ل���دى الأ�س���واق العقارية على 
م�ست���وى املنطقة يف كافة الظ���روف، بالرتكيز 
عل���ى امل�ساريع العقاري���ة الت���ي تتمتع بطلب 
مرتف���ع عل���ى امل�ست���وى املحل���ي واخلارج���ي، 
ي�س���اف اإل���ى ذل���ك اأن احلف���اظ عل���ى عاقات 
قوية م���ع قنوات التمويل م���ن �ساأنها اأن تبقي 
قي���م ال�شيول���ة عن���د حدودها الآمن���ة للبائعني 
وامل�سرتي���ن عل���ى ح���د �س���واء، بالإ�ساف���ة اإلى 
�رشكات التطوير العقاري والتي هي بحاجة اإلى 
التمويل للم�ساريع على اختافها، يف حني تبدو 
احلاجة اإلى اإعادة تقييم الت�رشيعات بني احلني 
والآخر؛ ل�سمان قدرتها على مواكبة التطورات 
املحيط���ة بالأ�س���واق العقاري���ة عل���ى م�ستوى 
املنطق���ة والعامل؛ ل�سم���ان قدرتها على جذب 
ال�ستثم���ارات التي يتطلبها ال�س���وق العقاري 
للحفاظ عل���ى ن�سب منو اآمن���ة ودائمة و�سيولة 

�سمنة لتنفيذ امل�ساريع وبيعها.

املنام���ة - ال�سناعة والتج���ارة: اعتمدت اللجنة 
الوطني���ة للموا�سف���ات واملقايي�ض الائح���ة الفنية 
للمنتجات البا�ستيكية، وذل���ك تنفيذاً لقرار اللجنة 
الوزاري���ة لاإعمار والبنية التحتي���ة يف اجتماعها رقم 
136 املنعق���د بتاري���خ 18 يولي���و 2018 املعن���ي 
بتكلي���ف املجل����ض الأعل���ى للبيئ���ة بالتن�سي���ق م���ع 
وزارة ال�شناع���ة والتجارة وال�شياح���ة وهيئة الت�رشيع 
القانوني���ة  الإج���راءات  لتخ���اذ  القان���وين  والفت���اء 
لإ�سدار الت�رشيعات الازمة خلف�ض وتنظيم الأكيا�ض 
البا�ستيكي���ة.  ج���اء ذل���ك خ���ال الجتم���اع احل���ادي 

واخلم�س���ون للجن���ة والذي عق���د اأم����ض برئا�سة وزير 
ال�سناعة والتجارة وال�سياح���ة زايد الزياين، وح�سور 
اأع�س���اء اللجن���ة ممثل���ي القطاعني الع���ام واخلا�ض 
بالإ�ساف���ة اإل���ى عدد م���ن اخلرباء م���ن ذوي العاقة، 
حيث اأعرب الوزير ع���ن ترحيبه بالأع�ساء اجلدد على 
اإث���ر اإعادة ت�سكي���ل اللجنة بقرار م���ن جمل�ض الوزراء 

املوقر رقم )32( ل�سنة 2017.
اإل���ى ذل���ك، تبنت اللجن���ة اعتم���اد 23 موا�سفة 
قيا�شي���ة دولية كموا�شفات وطني���ة اختيارية، وهي 
موا�سفات داعمة لائح���ة الفنية املعنية باملنتجات 

لاأجه���زة  الفني���ة  الائح���ة  وكذل���ك  البا�ستيكي���ة 
الكهربائي���ة، مث���ل ط���رق اختب���ار تل���ك املنتج���ات، 
واملفردات وامل�سطلح���ات ذات ال�سلة بها، اإ�سافة 

اإلى املتطلبات الفنية لاأجهزة الكهربائية.
ومت ا�ستعرا�ض مهام اللجنة واخت�سا�ساتها من 
حيث ر�سم ال�سيا�سة العامة للموا�سفات واملقايي�ض 
يف البحري���ن واعتم���اد املوا�سف���ات واللوائح الفنية 
الوطنية وت�سكيل اللجان الفنية التي تتولى درا�سة 
م�ساري���ع املوا�سفات ل�سمان حماية التاجر وال�سانع 

وامل�ستهلك.

املنام���ة - PIE: اأعلن���ت �رشك���ة “بيمن���ت 
انرتنا�سون���ال انرتبراي����ض )PIE(” ع���ن اإبرام 
�رشاك���ة م���ع �رشك���ة Talabat، اأ�سخ���م من�س���ة 
متخ�س�س���ة بتق���دمي خدمات طل���ب املاأكولت 
م���ن املطاع���م ع���رب الإنرتنت يف منطق���ة ال�رشق 
الأو�سط. ومن خال اأجهزتها “مت هنا” خلدمات 
الدف���ع الذات���ي واملنت����رشة يف خمتل���ف اأنح���اء 
البحرين، جنحت �رشكة PIE بتطوير خدمة تتيح 
ل�سائقي �رشكة Talabat اإمكانية اإيداع الأموال 

التي قاموا بجمعها من خدمات التو�سيل. 
وت�شهم هذه اخلدمة الت���ي اأ�شيفت موؤخراً 
يف تعزي���ز كف���اءة عملي���ات حت�سي���ل الأم���وال 
بالن�سب���ة اإلى �رشكة Talabat، كما ت�شاعدها يف 
حت�س���ني عملياتها الت�سغيلي���ة املتعلقة بتتبع 
الأم���وال املودعة عل���ى نحو اأف�س���ل. و�ستوؤدي 
هذه ال�شرتاتيجية يف نهاية املطاف اإلى تزويد 
�رشكة Talabat بتجارب ا�ستخدام اأكرث �سا�سة 
م���ع اإمكاني���ة تخ�سي�سه���ا ح�س���ب تف�سي���ات 
العمي���ل. وين�سجم ذل���ك على النح���و الأمثل مع 
مهمة �رشكة PIE الأ�سا�سية واملتمثلة يف تعزيز 
تكنولوجيا اخلدمات املالية وم�ساعدة ال�رشكات 
على تنفي���ذ عملياتها ب�سكل اأف�س���ل وبكفاءة 

اأعلى.
 وتندرج هذه ال�رشاكة �شمن اإطار امل�شاعي 
احلثيث���ة ل�رشكة PIE والرامي���ة اإلى دعم وتبني 
البت���كار التقن���ي لقطاع تكنولوجي���ا اخلدمات 
املالي���ة يف املنطقة. وتنطلق املنهجية الفاعلة 

التي تتبعها �رشكة PIE من اإتاحة الفر�سة اأمام 
الاعبني الرئي�سيني يف املنطقة للو�سول بكل 
�سهول���ة اإل���ى خدماتها الرقمية به���دف منحهم 

اأف�سل املزايا التناف�سية.
وق���ال الرئي����ض التنفي���ذي ل�رشك���ة بيمنت 
انرتنا�سون���ال انرتبراي����ض، ف���واز غ���زال “نحن 
 ،Talabat م�رشورون للغاية ب�رشاكتن���ا مع �رشكة
حي���ث يتما�ش���ى ذل���ك م���ع اأهدافن���ا الرئي�شية 
الرئي�سي���ني  الاعب���ني  متك���ني  يف  املتمثل���ة 
يف الأ�س���واق من احل�س���ول عل���ى اأف�سل حلول 
تكنولوجيا اخلدم���ات املالية، والتي تتيح لهم 

اإمكانية الرتقاء ب�سوية عملياتهم اليومية”.

T - ةددوره، قال املدي���ر التنفيذي ل�رشك
labat، ه�ش���ام ال�شاعات���ي “�ست�سه���م �رشاكتنا 
مع �رشكة بيمن���ت انرتنا�سونال انرتبراي�ض دون 
T -  أأدنى �سك يف دعم امل�ساعي احلثيثة ل�رشكة
labat والرامية اإل���ى ريادة تكنولوجيا خدمات 

تو�سيل املاأكولت. 
كم���ا نتطل���ع اإل���ى جع���ل عملي���ات طل���ب 
وتو�سيل املاأكولت عرب الإنرتنت اأكرث �سهولة 
واأمن���اً بالن�سبة اإلى �رشكائن���ا و�سائقينا على حد 
�س���واء. وي�سهم ذلك باملقابل يف تزويد عمائنا 
باأف�س���ل التج���ارب املتاح���ة حالي���اً يف جم���ال 

تو�سيل املاأكولت”.

تباط���اأ معدل ت�سخم اأ�سع���ار امل�ستهلك 
يف البحري���ن، اإلى 1.9 % على اأ�سا�ض �سنوي، 
خال �سهر اأغ�سط�ض املا�سي، مقارنة مع 2.7 

% امل�سجل يف يوليو ال�سابق له.
وقال���ت هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة 
الإلكرتوني���ة اجله���ة امل�سوؤولة ع���ن احت�ساب 
الت�سخم يف اململكة، اأم����ض اإن الت�سخم على 
بن�سب���ة )0.4 -(  انكم����ض  اأ�سا����ض �سه���ري 
باملائة، مقارنة م���ع )0.2( % يف �سهر يوليو 

املا�سي.
و�سعدت جمموعة ال�سكن واملرافق التي 
ت�سكل 24 باملائة من اإنفاق امل�ستهلكني يف 

البحرين، بن�سبة 1.2 % على اأ�سا�ض �سنوي.

وب���داأت اململك���ة مطل���ع الع���ام اجلاري 
التب���غ  عل���ى  النتقائي���ة  ال�رشيب���ة  تطبي���ق 
الطاق���ة،  وم�رشوب���ات  الغازي���ة  وامل�رشوب���ات 
فيما يتوق���ع اأن تبداأ بتطبي���ق �رشيبة القيمة 
امل�ساف���ة مطل���ع الع���ام املقبل، الأم���ر الذي 

�سيزيد عن كلفة املعي�سة.
ويحت�سب موؤ����رش الرقم القيا�سي لأ�سعار 
امل�ستهل���ك م���ن خ���ال قيا����ض جمموعة من 
اإل���ى جمموع���ة  اخلدم���ات وال�سل���ع تتق�س���م 
التب���غ  وجمموع���ة  وامل�رشوب���ات،  الأطعم���ة 
واملاب�ض والأحذية، وجمموعة ال�سكن واملياه 
والكهرب���اء والغ���از وامل�ستق���ات النفطي���ة، 
وجمموع���ة املع���دات والتجهي���زات املنزلية، 
وجمموعة النقل، اإ�سافة اإلى الرعاية ال�سحية 

والتعليم.

املتنقل���ة  الت�س���الت  �رشك���ة  اأعلن���ت 
)زي���ن( �ش���دور حكم باإل���زام هيئ���ة الإعالم 
والت�س���الت العراقي���ة باإيق���اف مطالبتها 
بالغرامة املقررة على �رشكتها التابعة )زين 

العراق(.
واأ�ساف���ت ال�رشك���ة يف بي���ان ل�بور�س���ة 
الكوي���ت، اأم����ض الأحد، اأن الق���رار �سدر من 
املحكمة يف 28 اأغ�سط�ض املا�سي، وت�سَلّمته 
“زين” يف 20 �سبتمرب اجلاري، وق�سي باأن 
الغرامة املق���درة ب�100 مليون دولر جاءت 

دون �سند قانوين.
وكانت هيئة الإعالم العراقية اأ�شدرت 
قراراً يف يناي���ر 2017، بفر�ض غرامة بقيمة 
100 ملي���ون دولر عل���ى “زي���ن الع���راق”. 
وبداأت ال�رشكة اأعمالها يف العام 2003 حتت 
ا�س���م “ام تي �شي اثري” وا�سرتت “زين” يف 
الع���ام 2007 �رشكة “ام تي �سي” التي متت 
ت�سميتها يف العام نف�سه ب�رشكة زين، و�رشكة 
عراقنا واألفت كل من ال�رشكتني �رشكة واحدة 

ت�سمى الآن “زين العراق”.

القاه���رة - مبا�رش: اأبق���ى �شندوق النقد 
العرب���ي عل���ى توقعات���ه للنم���و القت�سادي 
يف مملك���ة البحري���ن عند م�ست���وى يحوم حول 
%3 خال العامني اجلاري واملقبل. واأو�سح 
التقري���ر احلدي���ث ال�س���ادر ع���ن ال�سندوق، 
اأم����س الأحد، اأن توا�شل وت���رية النمو القوية 
يف البحري���ن خال ال�سن���وات املقبلة.واأنه من 
املتوق���ع اأن ي�ستفيد الأداء القت�سادي خال 
العامني املقبلني م���ن توا�سل زْخم النمو يف 
القطاعات غ���ري النفطية. واأك���د التقرير، اأن 

اكت�ساف البحري���ن لأكرب مكمن للنفط والغاز 
الطبيعي منذ بدء اإنتاجهما عام 1932، ممثاً 
يف حقل خليج البحرين، والذي من املتوقع اأن 
يبداأ اإنتاجه يف غ�س���ون 5 �سنوات قادمة، من 

�ساأنه تعزيز القت�ساد البحريني.
واأ�سار التقرير اإلى الإ�ساحات احلكومية 
التي تبداأها احلكوم���ة بتطبيق ال�رشائب مثل 
القيم���ة امل�سافة والنتقائية، ميكن اأن يزيد 
الإي���رادات احلكومية ويقلل م���ن �سدة الأزمة 

القت�سادية.

اأنقرة - الربكة: قام بنك الربكة الرتكي، 
وه���و اإح���دى الوح���دات امل�رشفي���ة التابع���ة 
الربك���ة امل�رشفي���ة، املدرج���ة يف  ملجموع���ة 
�شوقي البحرين ونا�ش���داك دبي، بامل�شاركة 
يف تركي���ا، بجول���ة خ���ال الفرتة م���ن 10 اإلى 
14 �سبتم���رب اجل���اري لط���اع امل�ستثمري���ن 
العامليني يف ال�شندات وال�شكوك والقرو�س 
م���ن تركيا على اآخر التط���ورات يف اأداء البنك 

والقطاع امل�رشيف الرتكي.
واأو�س���ح البنك يف بي���ان، اأم�ض الأحد، اأن 
اجلول���ة التي قام به���ا كل من املدي���ر العام 
للبن���ك ملك �ساه اأوتكو وم�ساعد املدير العام 
للخزين���ة واملوؤ�س�س���ات املالي���ة واخلدم���ات 
مت�س���اح  مال���ك  ال�ستثماري���ة  امل�رشفي���ة 

امل�ستثمري���ن العاملي���ني، �سمل���ت كل م���ن 
�سنغافورة ودبي ولندن.

ويف معر����ض تعليق���ه عل���ى اجلولة، قال 
مل���ك �س���اه اوتك���و: “اأ�سبح���ت اجتماعاتن���ا 
التحديثية مع امل�ستثمرين حدثاً �سنوياً نعلق 
اأهمي���ة خا�ش���ة عليها لأنه���ا تتيح لن���ا اإعادة 
تاأكيد التزامنا بامل�ساركة امل�ستدامة وتعزيز 

احلوار ال�سفاف بني امل�ستثمرين والبنك”.
وتاب���ع: “بالنظر اإل���ى الأح���داث الأخرية 
الت���ي ان�سرتت وزيادة رغب���ة امل�ستثمرين يف 
احل�س���ول على فهم اأف�س���ل لهذه التطورات 
واآثاره���ا، فاإننا نعتقد اأن توقيت هذه اجلولة 
غ���ري املتعلقة ب���اأي عملية كان بال���غ الأهمية 

والنفع”.

• اجتماع اللجنة الوطنية للموا�سفات واملقايي�ض اأم�ض	

• اأثناء توقيع ال�رشاكة بني اجلانبني	

�ملحرر �القت�سادي

�ملحرر �القت�سادي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة السجل التجاري

)CR2018-132884( 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: محمد جعفر محمد العبداهلل

االسم التجاري احلالي: ابراج اململكة ملقاوالت البناء
االسم التجاري اجلديد: لوزان لتجارة بيع الكيماويات

قيد رقم: 31824-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل
)CR2018-132844( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سكينة علي عبداحلسني ناصر

االسم التجاري احلالي: كلني كير سلوشن للتنظيفات
االسم التجاري: إليكترا للمقاوالت والديكورات الداخلية

قيد رقم: 1-112095

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السيد صالح 
للحفالت  والتنظيم  لتنسيق  مثيل  ماله  ملؤسسة  املالك  علي  نصيف  عبدالرسول 
حتويل  تطلب   ،123113 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  الشخصية 
املؤسسة الفردية اململوكة له بجميع فروعها إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1٫000 

دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. صالح عبدالرسول نصيف علي

2. عبداهلل بن حمد بن محمد التركي
3. يوسف بن احمد بن عبداهلل الغامن

للحفالت  والتنظيم  لتنسيق  مثيل  ماله  شركة  ليصبح  التجاري  االسم  وبتعديل 
الشخصية تضامن بحرينية ألصحابها عبداهلل بن حمد بن محمد التركي وشركاته

املذكورة خالل مدة خمسة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 
عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد: 123113 -  التاريخ :2018/9/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )000( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية  إلى شركة تضامن

القيد: 5875
التاريخ: 18/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن تغيير اسم شركة سوني دولبجي سافجي

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

من  اإلسم  تغيير  طالبني   ،5875 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  شركة   اصحاب 
تضامن  شركة   - بوفيان  مجوهرات  إلى  سافجي  دولبجي  سوني 

بحرينية.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

احملكمة الكبرى املدنية الغرفة األولى
علي  حبيب  احمد  حبيب  املدعي  بأن  األولى  الغرفة  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن 

فردان قد أقام الدعوى اعاله ضد املدعي عليه جهاز املساحة والتسجيل العقاري.
طالب فيها إصدار وثيقة بدل فاقد رقم 215135 للمقدمة رقم 7125/2017 مللكيته 
للعقار الكائن في منطقة سترة وذلك مبوجب عقد البيع رقم 2017/34420 املؤرخ 

في 3 مايو 2017م
لذا فإن كل من لديه اعتراض على املدعي أن يتقدم لهذة احملكمة بطلب مشفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 26/9/2018 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001407065 :رقم الدعوى: 02/2018/11325/5/2  -  رقم الكتاب

التاريخ: 18-9-2018
احملكمة الكبرى املدنية األولى

القيد: 51195 - التاريخ: 18/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلي شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الزيت  لـ كراج اخملمري لتبديل  املالك  إليهاالسيد عبداهلل علي حميد اخملمري 
وتصليح االطارات )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 51195 طالب 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  حتويل 

1000 دينار، لتصبج مملوكة من السادة التالية زسمائهم
احمد علي حميد علي اخملمري.

SREEHARI GOPALAKRISHNA PILLAL

قيد رقم

2-31446

االسم التجاري

صالون هاتوات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل
)CR2018-134156( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

تقدمت إلينا السيدة املعلنة فتحية علي حسن اجلردابي  بطلب حتويل احملل 

التجاري التالي الى السيد / محمد حسني عبدالصمد احمد العلوي 

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

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

17/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -132935( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبداحلميد محمود محمد املال

االسم التجاري احلالي: الفيحاء للمقاوالت الكهربائية
االسم التجاري املطلوب: الفيحاء للمقاوالت

األنشطة التجارية املطلوبة: التركيبات الكهربائية تركيب االدوات الصحية

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم
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حممد بن �شلمان: لن ن�شمح الأحد باأن يعتدي على �شيادة وطننا

ق���ال نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع االأمري حممد ب���ن �شلمان ويل العهد ال�شعودي 
“اإن منا�شب���ة الذكرى الثامنة والثمانني للمملكة منا�شبة ن�شتذكر فيها ما قام به موؤ�ش�س بالدنا 
وب���اين نه�شتها املل���ك عبد العزيز بن عبد الرحم���ن اآل �شعود - رحم���ه اهلل - واأبناوؤه الربرة من 

بعده”.
واأ�ش���اف االأم���ري حممد بن �شلمان، يف كلم���ة له مبنا�شبة اليوم الوطن���ي ال�شعودي، اأن وطننا 
الغايل الذي انطلق منه االإ�شالم واأ�شيئت منه اأنوار النبوة، �شيظل متم�شكاً بثوابت الدين احلنيف 
دين الو�شطية واالعتدال، حمارباً بال هواده التطرف واالإرهاب وفقاً ملا اأكده �شيدي خادم احلرمني 
ال�رشيفني عندما قال اإنه “ال مكان بيننا ملتطرف يرى االعتدال انحالالً وي�شتغل عقيدتنا ال�شمحة 
لتحقيق اأهدافه، وال مكان ملنحل يرى يف حربنا على التطرف و�شيلة لن�رش االنحالل وا�شتغالل ي�رش 

الدين لتحقيق اأهدافه”، ولن ي�شمح الأحد اأياً كان اأن يعتدي على �شيادة وطننا اأو يعبث باأمنه.

السنة العاشرة - العدد 3632 
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دبي - قناة العربية:

القاهرة- رويترز: 

طرابلس – رويترز:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

اأعل���ن حتالف دع���م ال�رشعي���ة اليمنية 
ع���ن فتح مم���رات اآمنة للمدني���ني، ومرور 
القواف���ل االإغاثي���ة واالإن�شانية يف حمافظة 

احلديدة قريبا.
واأك���د التحالف اأن فتح املمرات ياأتي 
باالتفاق م���ع االأمم املتحدة م���ن اأجل رفع 
معاناة ال�ش���كان يف املدينة بعد اجتماعات 
مكثف���ة عقدت م���ع ممثلي االأم���م املتحدة 

ركزت على االأو�شاع االإن�شانية.
ومنذ فرتة، ت�شه���د حمافظة احلديدة 
عملي���ة ن���زوح وا�شع���ة، هرب���اً م���ن املوت 
الذي ترهب ب���ه ميلي�شيات احلوثي اأهايل 
عل���ى  الع�شوائ���ي  بق�شفه���ا  املحافظ���ة 
من���ازل املواطن���ني يف عدة مناط���ق منها 
الدريهم���ي، والتحيتا، وحي����س، والطائف، 
واملنظر، وزبيد. وتاأتي عملية النزوح بعد 
ما زرع���ت امليلي�شيات االألغ���ام والعبوات 
النا�شف���ة يف امل���زارع والطرق���ات، وه���ي 
تق���وم بق�ش���ف يوم���ي بقذائ���ف الهاون 

و�شواريخ كاتيو�شا.

قال���ت م�ش���ادر ق�شائي���ة اإن حمكمة 
جنايات م�رشية اأ�شدرت، اأم�س االأحد، حكما 
جدي���دا بال�شج���ن املوؤبد عل���ى حممد بديع 
املر�شد العام جلماع���ة االإخوان امل�شلمني 
املحظ���ورة، وه���و االأح���دث يف �شل�شلة من 
االأح���كام املختلفة بحق الرج���ل البالغ من 
العم���ر 75 عام���ا. واأ�شافت امل�ش���ادر اأن 
حمكمة جنايات املنيا حكمت يوم االأحد على 
بديع و87 اآخرين بال�شجن املوؤبد يف اإعادة 
حماكمته���م يف الق�شي���ة املعروفة اإعالميا 
با�ش���م ”عنف الع���دوة“، وذل���ك يف اإ�شارة 
اإل���ى االحتجاجات العنيفة التي اندلعت يف 
املدينة الواقع���ة مبحافظة املنيا ب�شعيد 
م����رش ي���وم 14 اأغ�شط����س 2013. وذكرت 
امل�شادر اأن احلكم ت�شمن معاقبة ع�رشات 
اآخري���ن بال�شجن ملدد ت���رتاوح من عامني 
اإل���ى 15 عاما وب���راءة 463 اآخرين. وقالت 
امل�ش���ادر اإن احلكم ت�شم���ن االإ�شارة اإلى 
4 متهم���ني كانوا يحاكمون غيابيا و�شدر 
حك���م باإعدامهم خ���الل املحاكم���ة االأولى. 
واأ�شاف���ت اأن القا�شي اعترب حكم االإعدام 
قائم���ا الأنهم مل ي�شلموا اأنف�شهم ومل تتخذ 

اإجراءات الإعادة حماكمتهم.

قال���ت وزارة ال�شح���ة الليبي���ة، اأم�س 
جماع���ات  ب���ني  اال�شتب���اكات  اإن  االأح���د، 
م�شلح���ة متناف�شة يف طرابل����س على مدى 
�شه���ر اأ�شف���رت ع���ن مقت���ل 115 �شخ�شا 
عل���ى االأق���ل واإ�شاب���ة 383 اآخرين. ويدور 
القتال بني اللواء ال�شابع من بلدة ترهونة 
الواقع���ة عل���ى بع���د 65 كيلوم���رتا جنوب 
�رشق���ي طرابل�س م���ن جانب وكتيب���ة ثوار 
طرابل����س وكتيب���ة النوا�ش���ي وهم���ا اأكرب 
جماعتني م�شلحتني يف العا�شمة من جانب 
اآخر. وقال���ت مدير ق�شم االإع���الم يف وزارة 
ال�شحة وداد اأبو النريان لرويرتز ”ح�شيلة 
القتل���ى ميك���ن اأن ترتف���ع لوج���ود حاالت 

حرجة وا�شتمرار القتال“.

اأعلن احلزب الوطن���ي الكرد�شتاين 
يف الع���راق، اأم����س االأحد، تر�شي���ح فوؤاد 
وه���و  اجلمهوري���ة،  لرئا�ش���ة  ح�ش���ني 
املن�ش���ب ال���ذي تر�شح ل���ه 18 �شخ�شا 
حتى االآن. وك�شف���ت م�شادر من جمل�س 
النواب العراق���ي عن تقدمي 18 مر�شحا 
ملن�ش���ب رئي����س اجلمهوري���ة اأوراقهم 

الر�شمية اإلى جمل�س النواب حتى االآن.
وكان رئي����س الربمل���ان اجلديد يف 
الع���راق، حمم���د احللبو�شي، ق���د اأو�شح 
يف وق���ت �شابق اأن الرت�شي���ح للمن�شب 
�شيك���ون اإلكرتونيا، ع���رب اإعالن املوعد 
عن طري���ق املوقع االإلك���رتوين ملجل�س 
الن���واب. ومنذ ع���ام 2004، هيمن حزب 
عل���ى  الكرد�شت���اين  الوطن���ي  االحت���اد 
من�ش���ب رئي�س اجلمهوري���ة بعدما جرى 
اختيار زعيم���ه ال�شابق ج���الل الطالباين 
لهذا املن�شب لدورت���ني متتالتني، ثم 
الرئي����س احل���ايل ف���وؤاد مع�ش���وم الذي 

تولى من�شبه يف 2014.

التحالف يفتح ممرات اآمنة 
للمدنيني يف احلديدة

حكم جديد باملوؤبد على 
مر�شد االإخوان يف م�رش

مقتل 115 واإ�شابة 383 
يف ا�شتباكات طرابل�س

“الوطني الكرد�شتاين” ير�شح 
فوؤاد ح�شني لرئا�شة العراق

طهران ت�ستدعي �سفراء اأوروبيني ب�سبب هجوم الأحواز
اتهمت بلدانهم باإيواء جماعات اإيرانية معار�شة

وو�شط ارتباك يف الت�رشيحات الر�شمية االإيرانية 
حول اجله���ة امل�شوؤولة، اأمر الرئي����س ح�شن روحاين 
ق���وات االأمن با�شتخدام كل �شلطاتها لتحديد هوية 
منفذي الهج���وم.وكان متحدث با�شم حركة الن�شال 
العرب���ي لتحري���ر االأحواز ق���د اأعلن، ع���رب ت�رشيحات 
�شحافي���ة، اأن “املقاومة الوطني���ة االأحوازية” وهي 
ت�شمية عامة ولي�شت عنوان تنظيم بعينه، باأنها هي 

امل�شوؤولة عن الهجوم.
من جانب���ه تبنى تنظي���م “داع�س” ع���رب وكالة 
“اأعماق” التابعة له م�شوؤولية �شن الهجوم. لكن اأياً 

منهما مل يقدم دليال يثبت ذلك.
واتهمت تنظيمات اأحوازي���ة واإيرانية معار�شة 
و�شخ�شي���ات �شيا�شي���ة اأجهزة ا�شتخب���ارات النظام 
االإيراين نف�شها بتدبري الهجوم، للتباكي اأمام العامل 
واالدع���اء ب���اأن اإيران �شحي���ة االإره���اب وذلك قبيل 
ح�ش���ور الرئي����س االإيراين ح�شن روح���اين اجتماعات 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة واجتماع جمل�س االأمن 

حول اإيران، االأ�شبوع املقبل.
وا�شت�شه���دت تلك اجله���ات بع���دة قرائن من 
احل���ادث، حيث اإنه لدى الهجوم على من�شة العر�س 
الع�شك���ري مل ي�شب اأي م���ن امل�شوؤولني اأو مندوب 
املر�ش���د االإيراين، بينما لقي من وراءهم من اجلنود 
امل�شارك���ني يف اال�شتعرا����س م�رشعه���م، باالإ�شافة 

اإل���ى املدنيني من خلفه���م وهم بع����س اأع�شاء اأ�رش 
�ل�سباط، حيث قالو� �إن ق�سما من �لطلقات �أطلقت 

من بنادق احلرا�س اأثناء الرد على املهاجمني.
ويق���ول نا�شط���ون اأحوازي���ون اإن النظ���ام كما 
يف ال�شاب���ق يري���د م���ن خ���الل تدب���ري ه���ذا الهجوم 

ع�شك���رة االإقليم والبدء بتنفي���ذ اإعدامات �شيا�شية 
�ش���د ال�شجن���اء ال�شيا�شيني وقمع احل���راك ال�شلمي 
واملظاهرات، الت���ي تخرج بني الفينة واالأخرى �شد 

النظام و�شيا�شات احلكومة.
م���ن جهت���ه، ق���ال املتح���دث با�ش���م الق���وات 

امل�شلح���ة االإيراني���ة اجلرنال عب���د الف�شل �شكرجي 
للتلفزي���ون الر�شم���ي اإن “م���ن اأ�ش���ل 4 مهاجمني 
اأر�ش���ل 3 اإلى اجلحيم يف عني املكان وحلق بهم بعد 
قلي���ل الرابع ال���ذي اأ�شيب واأوق���ف ب�شبب خطورة 

اإ�شابته”.

• )اأ ف ب(	 رجل يحمل جنديا اإيرانيا اأ�شيب يف هجوم االأحواز اأم�س االأول  

ا�شتدعت ال�شلط�ت الإيرانية �شفراء هولندا، والدمن�رك، وبريط�ني� م�ش�ء ال�شبت ب�ش�أن هجوم 

الأحواز، واتهمت بلدانهم ب�إيواء جم�ع�ت اإيرانية مع�ر�شة.

اإقليمية  ل الولي�ت املتحدة واإ�شرائيل ودوًل  وك�ن وزير اخل�رجية، حممد جواد ظريف، حَمّ

امل�شوؤولية عن الهجوم.

وو�شط ارتب�ك يف الت�شريح�ت الر�شمية الإيرانية حول اجلهة امل�شوؤولة، اأمر الرئي�س ح�شن 

روح�ين قوات الأمن ب��شتخدام كل �شلط�ته� لتحديد هوية منفذي الهجوم.

اأمريكا ترف�س اتهامات اإيران وتدعوها “للنظر يف املراآة”روحاين يتهم وا�شنطن بزعزعة االأمن

يف تعليق���ه على الهج���وم على عر�س 
االإي���راين يف  الث���وري  ع�شك���ري للحر����س 
االأحواز والذي اأ�شفر عن 29 قتيالً وع�رشات 
اجلرح���ى، اته���م الرئي�س االإي���راين ح�شن 
روحاين الوالي���ات املتحدة بال�شعي الإثارة 
الف���ن داخ���ل اإي���ران يف حماول���ة لزعزعة 
االأم���ن، كم���ا اته���م دوالً عربي���ة خليجي���ة 
تدعمه���ا الواليات املتحدة بتقدمي الدعم 

املايل والع�شكري لالأحوازيني.
وحّم���ل وزي���ر اخلارجي���ة حمم���د جواد 
واإ�رشائي���ل  املتح���دة  الوالي���ات  ظري���ف، 

امل�شوؤولية عن الهجوم. 
الت�رشيح���ات  يف  ارتب���اك  وو�ش���ط 
الر�شمي���ة االإيرانية حول اجلهة امل�شووؤلة، 
االأم���ن  ق���وات  روح���اين  الرئي����س  اأم���ر 
با�شتخ���دام كل �شلطاته���ا لتحديد هوية 

منفذي الهجوم على العر�س الع�شكري.

رف�ش���ت نيكي هيل���ي ال�شف���رية االأمريكية 
ل���دى االأمم املتح���دة، اليوم االأحد، اته���ام اإيران 
لوا�شنط���ن يف هج���وم العر�س الع�شك���ري قائلة 
اإن عل���ى الزعم���اء االإيرانيني النظ���ر ب�شكل اأكرب 
اإل���ى الداخ���ل. واأ�شاف���ت ل�شبكة )�ش���ي.اأن.اأن( 
التلفزيوني���ة رداً عل���ى �ش���وؤال ع���ن ت�رشيح���ات 
الرئي�س االإيراين، ح�ش���ن روحاين، يف وقت �شابق 
اأم����س: “اإنه بحاجة اإلى النظر اإلى قاعدته ملعرفة 

م���ن اأين ياأتي هذا. ال�شيء ال���ذي يتحتم عليه اأن 
يفعل���ه ه���و اأن ينظر اإلى امل���راآة”. اإلى ذلك قال 
وزي���ر الدول���ة االإماراتي لل�ش���وؤون اخلارجية اأنور 
قرقا����س، االأح���د، اإن التحري����س الر�شم���ي �شد 
االإم���ارات يف الداخل االإي���راين موؤ�شف ويت�شاعد 
عقب هجوم االأحواز يف حماولة للتنفي�س املحلي. 
واأ�ش���اف قرقا����س يف تغريدة له عل���ى تويرت اأن 
“موقف االإمارات التاريخي �شد االإرهاب والعنف 

وا�شح، واتهامات طهران ال اأ�شا�س لها”.

دبي - قناة العربية:

واشنطن - رويترز:دبي - قناة العربية:

دبي - العربية.نت:

رف�شت جماع���ة حرا�س الدين االإ�شالمية 
املت�ش���ددة يف حمافظ���ة اإدل���ب يف �شم���ال 
غرب �شوري���ا اتفاقا تركي���ا رو�شيا يق�شي 
بان�شحاب جماع���ات املعار�شة ”املت�شددة“ 
من منطق���ة منزوعة ال�ش���الح وحثت مقاتلي 
املعار�ش���ة عل���ى �ش���ن عملي���ات ع�شكري���ة 

جديدة.
وجماع���ة حرا�س الدين لي�ش���ت اجلماعة 
املعار�ش���ة االإ�شالمي���ة الرئي�شي���ة يف اإدلب 
لكن موقفها ي�شري اإلى اعرتا�شات قد تعقد 
تنفيذ االتفاق ال���ذي اأبرمته رو�شيا وتركيا 

االأ�شبوع املا�شي.
اأما هيئة حترير ال�شام اجلماعة االأقوى يف 
�شمال غرب �شوري���ا فلم تعلن موقفها بعد 
من االتف���اق الذي يق�شي بخروج املعار�شة 
امل�شلحة من املنطقة منزوعة ال�شالح بحلول 

15 اأكتوبر.
واأعلنت اجلبه���ة الوطنية للتحرير وهي 
حتالف م���ن جماعات معار�ش���ة متحالفة مع 
تركيا ”تعاونه���ا التام“ مع اجلهود الرتكية 
لكنها ا�شتبعدت نزع �شالحها اأو التخلي عن 

اأرا�س.
وت�شكل���ت جماعة حرا�س الدين يف وقت 
�شابق هذا الع���ام من مقاتلني انف�شلوا عن 
حتري���ر ال�شام وجبهة الن����رشة بعدما قطعت 
عالقاته���ا بتنظيم القاعدة. وت�شم مقاتلني 
اأجانب. وقالت اجلماع���ة اإنها تعترب االتفاق 

تاآم���را “م���ن ق���وى ال����رش والكف���ر العامل���ي 
للق�شاء على امل�رشوع اجلهادي”.

وقال���ت اجلماع���ة يف بي���ان �ش���در يوم 
ال�شب���ت “اإنن���ا نن�ش���ح اإخوانن���ا املجاهدين 
واخلط���رية  احلا�شم���ة  املرحل���ة  ه���ذه  يف 
بالعودة اإل���ى اهلل وحما�شبة النف�س والتوبة 

ال�شادقة، ثم اإعادة ترتيب ما تبقى من قوة 
واإمكاني���ات والتع���اون على ال���رب والتقوى 
والبدء بعملية ع�شكرية على اأعداء الدين مبا 
يف�ش���د خمططاتهم ويرد كيدهم يف نحرهم، 
فاملجاه���دون ما�شون يف دربهم لن ي�رشهم 

من خالفهم وال من خذلهم”.

جماعـة إسالميـة ترفـض اتفاقـا بشـأن إدلـب
بيروت – رويترز: 

• اأطفال �شوريون نازحون داخليا يف اإدلب يوم 11 �شبتمرب 2018 )رويرتز(	

رو�شيا تتهم اإ�رشائيل جمدداً: 
اأ�شقطوا طائرتنا فوق �شوريا

عواصم – وكاالت:

اتهم����ت وزارة الدفاع الرو�شية، اإ�رشائيل 
�إ�سق����اط طائ����رة  �أخ����رى بالت�سب����ب يف  م����رة 
ع�شكري����ة رو�شية فوق �شوريا. وكانت قوات 
النظام ال�ش����وري اأطلقت، االثنني، النار على 
طائ����رة ا�شتط����الع رو�شية من ط����راز “اإيل - 
20” ب����دال من طائ����رة مقاتل����ة اإ�رشائيلية، ما 
اأ�شفر عن مقت����ل 15 �شخ�شا كانوا على من 
الطائ����رة الرو�شي����ة. ويف حني األق����ى اجلي�س 
الرو�ش����ي بالالئم����ة يف البداية عل����ى اإ�رشائيل 
يف خ�ش����ارة الطائ����رة، قام الرئي�����س الرو�شي 
فالدميري بوت����ني يف وقت الح����ق بالتخفيف 
من حدة �لتوتر، و��سفا �إ�سقاط �لطائرة باأنه 
ناجت ع����ن “�شل�شلة من الظ����روف املاأ�شاوية 

القاتلة”.
وقال����ت وزارة الدف����اع الرو�شي����ة، اأم�س 
االأحد، اإن طائرة مقاتلة اإ�رشائيلية كانت حتلق 
فوق حمافظ����ة الالذقية ال�شاحلي����ة ال�شورية 
قبل فرتة وجيزة من حادث �لإ�سقاط �تخذت 

الطائرة الرو�شية درعا عن عمد.
ال����وزارة،  با�ش����م  املتح����دث  واأو�ش����ح 
امليج����ور ج����رناال اإيغ����ور كونا�شنك����وف، اأن 
ت�رشفات الطيار االإ�رشائيلي اأظهرت “اإما عدم 

كفاءة مهنية اأو اإهماال جنائيا”.
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اأث���رت قبل فرتة ق�شي���ة ال�شهادات 
العلمية املزورة اأو الوهمية، والتي �شملت 
ورم���وزا  واإعالمي���ن  ونواب���ا  م�شوؤول���ن، 
جمتمعي���ة و�شيا�شي���ة، وا�شتح����رت واأنا 
اأتاب���ع الق�شي���ة ق�ش���ة النهر ال���ذي كلما 
����رب منه اأحد ي�شاب باجلنون، و�رب منه 
اجلميع، اإال واح���د، وو�شل اإلى م�شامعه اأن 
املجان���ن يدع���ون اأنهم هم العق���الء واأنه 
املجن���ون الوحي���د، فا�شط���ر اأن ي�رب من 

النهر لي�شبح مثلهم.
مو�شوع التزوير يف ال�شهادات نتيجة 
واإفراز طبيعي لغي���اب القانون وا�شت�راء 
التج���اوزات اإل���ى م�شتويات خميف���ة، فما 
ق�شي���ة التزوي���ر �شوى حلقة م���ن �شل�شلة 
طويل���ة راأينا بع�شها واالآت���ي قادم ولعله 

اأ�شواأ.
ال اأعل���م كيف متكن �راق االألقاب من 
اإطع���ام اأهله���م واأبنائهم من م���ال حرام؟! 
وكي���ف ا�شتغل���وا م���ن خ���الل كفاءاته���م 
امل���زورة املجتم���ع بتعري�ش���ه للمخاطر اأو 
منحه خدمات تفتقد اجلودة واخلربة، الأجل 

اأموال دنيوية زائلة؟!
ه���ذه  و�شب���ط  حما�شبته���م  يج���ب 
الظاه���رة الغريبة وت�شديد العقوبات على 
كل م���ن ثبتت عليه التهم���ة، يجب التاأكد 
من �شالم���ة موؤهالتهم بتنفي���ذ توجيهات 
�شم���و رئي�س الوزراء حلماي���ة جمتمعنا من 
خدمات وهمية ت�ر بنا وقد تعر�س حياتنا 

للخطر.
من كل هذه الق�شية وما �شاحبها من 
�شجة، �رين اأمر واحد، وقد يوافقني عليه 
البع�س، وهو اأننا مازلنا ن�شع ال�شهادة يف 
االعتبار يف التعيينات واإن كانت مزورة، ال 

املح�شوبيات والوا�شطات.

الشهادات المزورة... 
قراءة مختلفة

م���ن ي�شتعر����س امل�شه���د الع���ام يف الوط���ن 
العربي، يرى اأن هن���اك نكو�شاً – ب�شكل عام – يف 
اأرج���اء االأر�س العربي���ة عن التجرب���ة الدميقراطية 
الت���ي تخو�شه���ا، �ش���واء كان���ت جتارب ولي���دة اأم 
بعي���دة، فهناك ن���ربة متفاوتة بن ع���دم االرتياح 
من ه���ذه التج���ارب، وب���ن اأكرثها ح���دة وتطرفاً، 
وه���ي تل���ك االأ�ش���وات املنادي���ة باإلغ���اء التجربة 

الدميقراطية يف بع�س البلدان.
وال ميك���ن الأي فاح�س اأن يل���وم اأ�شحاب هذه 
االنتقادات الأّن االأو�شاع ترتدى يف بع�س البلدان، 
فكل املكا�شب التي حتققت يف وقت ما من اأوقات 
النهو�س، وال�شحوة، واالندف���اع، والبناء، ويف ظل 
الوفورات املالية الن�شبية، اآخذة يف التاآكل، وهناك 
نكو����س ع���ام عل���ى جمي���ع امل�شتوي���ات الفكرية 
والثقافي���ة والعلمية والرتبوية، م���ع خدمات عامة 

تتهاوى، ومن بينها االإ�ش���كان والتعليم وال�شحة، 
وبنى حتتية يف الكثر الكث���ر من الدول العربية، 
تبدو قد �شاخت وهي ت�ش���ر اإلى “الزمن اجلميل” 
ال���ذي بنيت في���ه، حيث كان���ت االأح���الم عري�شة، 
والطموحات ال تقف عن ال�شماء ال�شابعة، اإال اأن كل 
ه���ذه “املنجزات”، وهي يف احلقيق���ة “األف – باء” 
اأي���ة دولة، �شارت تت�شّدع، م���ع َخَوٍر عام يف االإرادة 
احلقيقي���ة للنهو����س بالبل���دان واالإن�ش���ان، وهذا 
م���ا تبّينه املوؤ����رات املرتاجعة لالأ�ش���ف يف العديد 
من االأوط���ان، وما ت���دّل عليه احلال���ة االقت�شادية 
املتقهقرة لعم���وم الدول العربي���ة، والدين العام 
ال���ذي ي���اأكل ب�راهة كل م���ا ميك���ن اأن تنتجه هذه 
الدول، فمتى ميكن لهذه ال���دول اأن تتفرغ للبناء 
والنماء، وهي ترزح حتت تاأدية دينها اأوالً باأّول، مع 
تزايد ال�شكان، وتداعي املوؤ�ش�شات، وطالء االأو�شاع 

من اخل���ارج لتبقى بّراقة، بينم���ا الت�شّدعات تاأتي 
عل���ى اأ�شا�شاتها، تتّوج هذا كله، جحافل تاأتي على 
النزر القليل املتبقي الإ�شالح ال�شاأن، فال تبقي وال 
تذر، فتن�شاأ طبقات تل���و الطبقات امل�شتفيدة من 
التج���اوزات. اإذ يتفّهم الف���رد مّنا هذه التعقيدات 
كله���ا، وهذه القتامة يف امل�شهد الع���ام، فاإنه اأمام 
خيارين: اإم���ا التنازل عن التج���ارب الدميقراطية، 
والربملانات اأحد وجوهها، وطّي �شاحة ف�شاء عامة 
ميكن للمواطنن اإي�شال �شوتهم من خاللها، واإما 
اال�شتم���رار يف هذه التجربة، م���ع ال�شغط املخل�س 
من اأج���ل تو�شي���ع ال�شالحيات، ومن���ح الربملانات 
الق���درات الكافي���ة لتك���ون كنظراته���ا الغربية، 
فهذه التج���ارب العاملي���ة ترينا ق���وة الربملانات 
واإ�شهاماته���ا يف نه�شة بلدانها... لذا، فاإن دوران، 

العجلة واإن ببطء، اأف�شل من توّقفها.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

جمل�س �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة 
رئي����س الوزراء املوقر حفظ���ه اهلل ورعاه 
ه���و املظلة التي يجتمع حتته���ا كل اأبناء 
البحرين مبختلف طوائفهم وتوجهاتهم، 
وي���وم اأم�س ت�رفنا بح�شور جمل�س �شموه 
االأ�شبوع���ي ال���ذي يتمي���ز باالأج���واء التي 
ت�شودها االألفة ويغلفه���ا االإخاء واملحبة، 
وكع���ادة �شم���وه اأيده اهلل ي�ش���األ اأوال عن 
اأحوال كل م���ن يف املجل�س، ويطماأن على 
اأبن���اء �شعبه ف���ردا فردا، ث���م يتطرق اإلى 
خمتلف االأحداث عل���ى جميع امل�شتويات 
الداخلي���ة واخلارجي���ة وي�ش���ع كل �ش���يء 
حت���ت �شم����س احلقيق���ة بنظ���رة القائ���د 

واملعلم.
ا�شته���ل �شم���وه حديثه بالق���ول )اإن 
مملكة البحرين تتعر�س ملوؤامرات، وهذه 
املوؤام���رات تف�ش���ل الواحدة تل���و االأخرى 
بف�شل وع���ي �شعب البحري���ن ووطنيته، 
م�شراً �شموه اإلى اأن ما حدث خالل مو�شم 
عا�شوراء من جتاوزات مرفو�شة ما هو اإال 
اأحد اأ�شكال ه���ذه املوؤامرات التي تنتهي 

بحمد اهلل دائماً بالف�شل(.
نع���م �شتف�ش���ل هذه املوؤام���رات، الأن 
�شع���ب البحري���ن ق���ادر عل���ى جمابهتها 
كلها مبختلف األوانها ولن ي�شمح الأولئك 
احلاقدي���ن الو�شول اإل���ى مبتغاهم، فهم 
عمالء ومرتزقة واأ�شح���اب مبادئ هدامة، 

ا�شتغل���وا اأجواء االنفت���اح واحلريات التي 
تتمت���ع بها البحري���ن واأرادوا خلق الفتنة 
وزعزع���ة االأم���ن واال�شتق���رار والتخريب، 
لك���ن املخطط���ات واملوؤام���رات لن جتد 
له���ا تربة خ�شبة يف هذا البلد، واحة االأمن 

واالأمان واخلر والوئام. 
وقال �شموه اأيده اهلل اأي�شا )اإن بالدنا 
بخ���ر يف ظل قيادة ح�رة �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة عاهل 
البالد املفدى، و�شتبقى باإذن اهلل كذلك 
بتما�ش���ك �شعبه���ا ووحدت���ه، و�شت�شتمر 
البحري���ن متمي���زة كم���ا عهده���ا اجلمي���ع 
بانفتاحها وباحلري���ات الدينية والفكرية 
امل�شان���ة فيها رغ���م اأن هناك من ي�شعى 

اإلى ا�شتغالل هذا االنفتاح لتعكر �شفو 
االأمن و�شق ال�شف وزرع الفتنة(.

البحري���ن بلد حمبة وجمي���ع الطوائف 
تعي����س بروح االأخ���وة والتعاون، وهذا هو 
ما عا�شت علي���ه البحرين منذ قرون، لكن 
هن���اك من يحاول اأن ي�شي���ئ لهذا الطابع 
املمي���ز للبحري���ن ع���رب اأعم���ال تخريبي���ة 
وت�رفات رجعية دخيل���ة، ولكن �شتبقى 
البحري���ن �شاخم���ة عزي���زة ت�ش���ر بخطى 
الواث���ق املطمئ���ن بقيادة �شي���دي جاللة 
املل���ك و�شي���دي �شم���و رئي����س ال���وزراء 
و�شي���دي �شم���و ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س 

الوزراء.

المظلة التي يجتمع تحتها كل أبناء البحرين

�رق���ت بع����س الرتكي���ز على اتف���اق �شوت�شي 
اخلا����ص باإدلب، ق�ّس���ة اإ�سقاط الطائ���رة الرو�سية 
“بن���ران �شديقة” وهي يف كل حال، ق�ّشة ق�شرة 
وعاب���رة و�رع���ان م���ا ط���وى �شفحاته���ا املعنيون 
به���ا: الرو�س ال�شحاي���ا، واالإ�رائيلي���ون امل�شّببون، 

واالأ�شديون املرتكبون.
واالإ����رار عل���ى عابرّية احل���ادث وعر�شّيته من 
قب���ل الرو�س اأوالً واأ�شا�شاً متاأت من جملة اعتبارات، 
اأّوله���ا اأن هناك تق�ش���راً ذاتياً عملي���اً وب�رياً، عدا 
رجاً، خ�شو�شاً واأن جذره التقني وليد قرار  كونه حمحُ
�شاع بتفا�شيل  �شيا�شي يتمثل مثلما هو معروف ومحُ
التفاهم الرو�شي – االإ�رائيلي وعناوينه اإزاء �شوريا 
وامل�شال���ح املتبادلة فيها وانطالق���اً منها، والذي 

ي�شتم���ل على تن�شيق ميداين ع�شكري مفتوح، وهذا 
يعني من جملة معانيه، اأن تت�رّف اإ�رائيل كما ت�شاء 
من �شمن مدّوناتها التي ت�شع اإيران وميلي�شياتها 
و”م�شت�شاريه���ا” يف خان���ة “االإره���اب” املطل���وب 

“الق�شاء عليه”، بالغارات اجلوية املتتالية.
“ال����رط” الوحي���د ال���ذي و�شعت���ه مو�شك���و، 
مثلم���ا مّت التذك���ر به حتديداً، ه���و امتناع الطران 
االإ�رائيلي عن االإغارة عل���ى اأهداف حماذية ملواقع 
الع�شك���ر الرو�شي، اأما غر ذلك فال م�شكلة! ثم على 
هام�س ه���ذا املبداأ املا�ّشي، ومن اأج���ل منع اأي خلل 
يف تطبيقات���ه، هناك موجب���ات التن�شيق التي تعني 
االإب���الغ امل�شبق عن كل حتّرك مزمع للطرفن جوّياً! 
مبا ي�شم���ح للطرف الرو�شي حتديداً باتخاذ “تدابر 

وقائية” م���ن �شمنها، اإطفاء منظومات���ه الدفاعية، 
)كما �شبق االفرتا�س(.. اأي اأن هذا التدبر الوقائي 
الرو�ش���ي ه���و ال���ذي اأدى ال���ى حادث���ة الطائ���رة يف 

النتيجة!
ثم بعد ذلك، ف���اإن “التو�شيحات” االإ�رائيلية 
اأ�شاف���ت على احل���رج الرو�ش���ي ومل تقّلله من خالل 
اإع���ادة تاأكيد املعروف، وه���و اأن اإ�رائيل ت�شتهدف 
مبوافق���ة رو�شي���ة م�شبق���ة، كل البن���ى الع�شكري���ة 
والت�شليحية ذات ال�شلة باإيران و”حزب اهلل” مبا يف 
ذل���ك من�شاآت تابعة لبقايا ال�شلطة االأ�شدية حتى لو 
كان���ت هذه على بعد خطوات م���ن قواعد الرو�س يف 

ال�شمال ال�شوري!
والفح���وى ال�شح���ل والعميق له���ذه “الق�ّشة” 

لي�س عن���د الرو����س وال عند االإ�رائيلي���ن وال حتى 
عن���د االأتراك، بل ه���و اأوالً واأ�شا�شاً عن���د االإيرانين 
وملحقاته���م امليلي�شياوية يف “ح���زب اهلل”، الذين 
تلعب االأقدار لعبتها �شّدهم لتظهر كم اأن تهافتهم 
الفتن���وي ال �شق���ف وال حدود له! وك���م اأن جموحهم 
القوم���ي – املذهبي ال �شواب���ط مفهومة اأو معلومة 
ل���ه! وكم اأن ثباتهم على هدف الفتك باالآخر العربي 
وامل�شلم )االأك���رثي( يعن���ي ا�شتعدادهم للعمل يف 
�شبيل���ه على االأر����س حتى لو اأف�ش���ت “اإلتبا�شات” 
املعركة اإل���ى اأن تكون اإ�رائي���ل يف ال�شورة دائماً! 
واأن تك���ون تغطيته���م اجلوي���ة الرو�شي���ة مربوطة 

بغرف عملياتها الع�شكرية!. “امل�شتقبل”.

في الطائرة والكيماوي وإدلب! )1(

أهمية دوران العجالت 
ghassan.shihabyغسان الشهابيالديمقراطية

@gmail.com

  باإلذن..

علي نون

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

االإ�شالم ال�شيا�شي بكل ب�شاطة، 
اآيديولوجيت���ك  حتقي���ق  يعن���ي 
ال�شيا�شي���ة  وروؤيت���ك  وفل�شفت���ك 
والعرقي���ة والديني���ة والتكفري���ة 
واالإرهابي���ة، ع���ن طري���ق اإخفائه���ا 
ع���ن عق���ول وقل���وب االآخري���ن، من 
وغ���الف  باإط���ار  تغليفه���ا  خ���الل 
اإ�شالم���ي، يحمي���ك م���ن انك�شاف ما 
ترم���ي وت�شعى اإلي���ه، فالعثمانيون 
اأرادوا اإع���الء عرقه���م و�شعوبيتهم 
على الع���رب امل�شلم���ن، من خالل 
احتاللهم العامل العربي، م�شتخدمن 
كذب���ة اخلالف���ة االإ�شالمي���ة، واأنهم 
امت���داد لدول���ة اخلالف���ة الرا�شدة، 
وكذل���ك يفع���ل االآن الفر�س الذين 
يتفاخ���رون باحتاللهم اأربع عوا�شم 
عربية، من اأجل اإعادة تفوق عرقهم 
الفار�ش���ي على الع���رب امل�شلمن، 
ومن قبلهم �شعى كل من بني اأمية 
وبني العبا�س والفاطميون ل�شيادة 
وتفوق ن�شبه���م على بقية االأن�شاب 

العربية.
اأما االإخ���وان امل�شلمون، فاأخفوا 
للحاك���م  التكفري���ة  فل�شفته���م 
وروؤيته���م الت�شفيهي���ة للمجتم���ع، 
بغالف اإ�شالمي يحميهم من انك�شاف 
فل�شفتهم، وكذلك يفعل االآن حزب 
ال���ذي ي�شع���ى  العدال���ة والتنمي���ة 
الإع���ادة احتالل الع���رب امل�شلمن، 
وحماول���ة ت�شويق بط���والت زعمائه 
الزائفة بني اأو�ساط ال�سذج واخلونة 

من قيادات االإخوان امل�شلمن.
والفل�شفات  ال���روؤى  ولت�شويق 
ال�شيا�شي���ة  واالآيديولوجي���ات 
قام���وا  والتكفري���ة،  وال�شعوبي���ة 
باالدع���اء ب���اأن ال�شيا�ش���ة ج���زء من 
الدين، حتى يق���وم ال�شذج والرعاع 
بتقب���ل كل م���ا ي�ش���در عن ه���وؤالء، 
“املدافعون  والدفاع عنهم الأنه���م 
عن حيا�س الدين االإ�شالمي”، ح�شب 
اعتقاده���م، واحلقيق���ة التي غابت 
ع���ن ه���وؤالء ال�ش���ذج وال�شوقة، هي 
اأن ال�شيا�ش���ة م�شطلح مبتدع جديد 
ال عالقة له اأب���دا بالقيم االإ�شالمية، 
ومبا ج���اء ب���ه �شي���د الب�ري���ة عليه 
ال�ش���الة وال�شالم، وه���ي تعني بكل 
ب�شاطة ف���ن واأ�شلوب وا�شرتاتيجية 
اأو  ال�شخ�شي���ة  الغاي���ة  حتقي���ق 
اجلماعية ل�ريحة معينة، كحزب ما اأو 
جمعية ما وعلى كل االأ�شعدة، �شواء 
�شيا�شي���ة اأو ريا�شية اأو اقت�شادية 
اأو فني���ة... اإل���خ، وت�شتخ���دم فيه���ا 
اأ�شناف الكذب واملجامالت والغدر 
واالنقالب على االتفاقيات واخلبث 
والنف���اق، وكل م���ا ل���ذ وط���اب من 
القي���م واملب���ادئ الت���ي يحاربه���ا 
االإ�شالم. فك���م رئي�شا ينتمي حلزب 
اإ�شالم���ي م���الأ الدني���ا �راخ���ا �ش���د 
بخيان���ة  الع���رب  واته���م  اإ�رائي���ل 
فل�شط���ن، وه���و يف نف����س الوقت 
االقت�شادي���ة  بعالقات���ه  م�شتم���ر 
م���ع  والع�شكري���ة  وال�شيا�شي���ة 
اإ�رائيل، ومل يق���دم �شهيدا واحدا، 
ومل يطل���ق ر�شا�ش���ة واح���دة على 
اإ�رائيل، وكم مر�شحا دخل املجل�س 
النياب���ي بلبا����س حزب���ه االإ�شالم���ي 
ومالأ بطنه م���ن تنفذه، وكم.. وكم.. 
وك���م. لقد انك�شفت اأكذوبة وخدعة 
االإ�شالم ال�شيا�شي للمجتمع العربي 
امل�شلم، وانك�شف���ت معها املطامع 
ال�شخ�شي���ة والتكفرية وال�شعوبية 
لكل ه���وؤالء، والتي غلفوه���ا باإطار 
و�ش���ورة اإ�شالمي���ة. واأ�شب���ح ه���ذا 
املجتم���ع يف���رق ب���ن م���ا ج���اء به 
االإ�شالم من قيم ومب���ادئ اإن�شانية، 
وبن ما جاء ب���ه امل�شطلح املبتدع 
امل�شم���ى باالإ�ش���الم ال�شيا�شي، اأما 
التف�ش���ر احلقيق���ي والنهائي ملا 
ي�شم���ى باالإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي فهو 
بكل ب�شاطة يقع يف كلمة واحدة هي 

“النفاق”.

كذبة اإلسالم 
السياسي... الخالصة
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فسخ حارس الفريق األول لكرة القدم بنادي البسيتني أحمد مشيمع عقده بالرتايض مع إدارة نادي البسيتني.
وجاء فسخ العقد بني الطرفني بشكل ودي، إذ مل يلعب الحارس أحمد مشيمع أي مباراة مع فريقه الجديد خالل 

منافسات املوسم الريايض الحايل 2019-2018، بعد أن وقعا عقدا خالل فرتة االنتقاالت الحالية.
وأوضح الحارس أحمد مشيمع أن فسخ العقد جاء بالرتايض بينه وبني إدارة نادي البسيتني، متمنيا التوفيق لفريق 

“السفينة الزرقاء” خالل املوسم الحايل.
وبفسخ العقد بني الطرفني، فإن أحمد مشيمع صار حرا اآلن، ومن املتوقع أن يستمع إىل العروض املقدمة له خالل 

الفرتة املقبلة. يشار إىل أن الحارس أحمد مشيمع سبق له متثيل النادي األهيل عىل مدى سنوات طويلة سواء يف 
الفئات العمرية أو الفريق األول، وميتلك إمكانات جيدة بني الخشبات الثالث، وسيشكل إضافة ألي فريق يتواجد 

بني صفوفه.

أحمد مشيمع يفسخ عقده مع البسيتين بالتراضي

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

يواصل طرف��ا مباراة كأس الس��وبر لكرة 
الس��لة فريقا املنامة “بط��ل دوري زين” 
واملح��رق “وصيف ال��دوري” التحضريات 
النهائية، متهيدا للمواجهة التي ستجمعهام 
ي��وم األربعاء املقبل املوافق 26 س��بتمرب 
الجاري، عند 7 مس��اء ع��ىل صالة اتحاد 
اللعب��ة ب��أم الحص��م، يف لق��اء ال يقب��ل 
القسمة عىل اثنني وسط رغبة الفريقني يف 

التتويج بالبطولة.
وتأيت هذه املباراة إيذانا بانطالق موس��م 
كرة السلة البحرينية، وخاصة دوري زين 
للرج��ال الذي يبدأ ي��وم 1 أكتوبر املقبل 
والذي يش��ارك ب��ه 13 فريق��ا إضافة إىل 

منتخب الشباب.
وس��تقام مباراة كأس الس��وبر يف املوسم 
الجدي��د من مواجهة واحدة، إذ س��يتّوج 

الفائز باللقاء بطاًل للمسابقة.
وعىل الصعي��د الفني، يواص��ل الفريقان 
تدريباته��ام الج��ادة، إذ يعم��ل مدرب��ا 
املحرق البوسني ألن أباز واملنامة الوطني 
عقي��ل ميالد عىل تحض��ري الالعبني جيدا، 

س��واء ع��ىل املس��توى النفيس م��ن أجل 
رف��ع معنوياته��م وتحفيزه��م عىل بذل 
الغايل والنفيس م��ن أجل تحقيق الهدف 
املنش��ود، وك��ذا الجان��ب الفن��ي، حيث 
عمد املدربان عىل رس��م وتجهيز الخطط 
املالمئة فوق أرضية امليدان، والوقوف عىل 

مدى جاهزية جمي��ع الالعبني وقدرة كل 
واح��د يف أداء مهامه بالش��كل املطلوب، 
قبل تحدي��د القامئة النهائية املعنية بهذه 

املباراة.
وس��يفتقد حام��ل اللقب وبط��ل الثالثية 
يف املوس��م املايض فري��ق املنامة يف هذه 

املب��اراة ملجهودات نجمي��ه محمد قربان 
وحسن نوروز، بسبب اإلصابة.

الالعبان املبتع��دان عن تدريبات الفريق، 
تأك��د غيابهام عن لقاء الس��وبر، إذ يعاين 
قربان ون��وروز من إصابة عىل مس��توى 

الحوض.

نج��ام س��لة الزعي��م يواص��الن الربنامج 
العالجي الالزم، إذ يؤدي قربان جلس��ات 
الع��الج الطبيع��ي والتأهي��ل اس��تعداًدا 
يواص��ل  في��ام  املالع��ب،  إىل  للع��ودة 
ن��وروز برنام��ج الع��الج الطبيعي يف أحد 

املستشفيات األملانية. 

وكان قرب��ان ق��د تعرض لإلصاب��ة بأوتار 
الح��وض يف األدوار النهائي��ة لدوري زين 
باملوس��م امل��ايض، وابتعد عن املش��اركة 
مع فريقه يف سلس��لة نهائي��ات الدوري، 
في��ام تع��رض ن��وروز لإلصاب��ة مؤخ��را 
أثن��اء مش��اركته مع منتخبن��ا الوطني يف 

التصفيات اآلسيوية.
إىل ذل��ك، ع��اد الالع��ب أحم��د نج��ف 
لالنخراط يف تدريبات الفريق بعد تشافيه 
من اإلصابة التي أّلمت به مؤخرا، وابتعد 
ع��ىل إثرها ع��ن املش��اركة م��ع منتخبنا 
إذ  اآلس��يوية،  التصفي��ات  يف  الوطن��ي 
أصبحت مشاركة الالعب يف املباراة واردة 

بشكل كبري.
يف املقابل، يواصل فريق املحرق سلس��لة 
تدريبات��ه اليومي��ة بصف��وف مكتمل��ة، 
تحس��با للمباراة املهمة التي تنتظره أمام 
املنامة ي��وم األربعاء املقبل، ما س��يمنح 
املدرب البونيس أباز فرصة جيدة الختيار 
التشكيلة املناس��بة القادرة عىل املنافسة 

وتحقيق الهدف املنشود.

“الحوض” يبعد قربان ونوروز عن “سوبر السلة”
المحرق يواصل تحضيراته بصفوف مكتملة

محمد الدرازي

أكد األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، األمني الع��ام للجنة 
األوملبي��ة البحرينية عبدالرحمن عس��كر 
أن إع��ادة اختي��ار عض��و املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة عضو مجل��س إدارة 
اللجن��ة األوملبية البحريني��ة رئيس لجنة 
رياض��ة املرأة البحريني��ة ورئيس االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الطاولة الش��يخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة م��ن قبل 
اللجن��ة األوملبية الدولي��ة لعضوية لجنة 
ATHLETES EN- )ععاي��ة الرياضي��ني 
التي   )TOURAGE COMMISSION
يرتأسها بطل العامل يف القفز بالزانة السابق 
االوكراين “س��ريجي بوب��كا” يعترب مصدر 
للفخ��ر واالعت��زاز واع��رتاف بإس��هامات 
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز عىل 
الساحة الرياضية اقليميا وقاريا ودوليا من 
مختلف املواق��ع الرياضية التي تتقلدها. 

وعرب عس��كر عن اعتزازه باختيار الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز والذي يعكس مدى 
ثقة أكرب االتحادات واملنظامت والهيئات 
الرياضية الدولي��ة بكفاءة وخربة الكوادر 
البحرينية التي أصبحت موضعاً للثقة ملا 
تتمتع به من كفاءة إدارية ومكانة عالية، 
مشريا إىل أن اختيار حياة بنت عبدالعزيز 
يعت��رب امتداد ملس��ريتها الحافلة وعطائها 
املتمي��ز يف خدمة الحرك��ة الرياضية عىل 

كافة املستويات.
وأض��اف “ متث��ل الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزي��ز واحدة من رائ��دات العمل 
الري��ايض يف مملك��ة البحري��ن والوطن 
الع��ريب وق��ارة آس��يا والع��امل بع��د أن 
تدرج��ت يف العمل الريايض من العبة ثم 
إدارية لتصبح قائ��دة رياضية تتبوأ أعىل 
املناص��ب، وس��بق له��ا أن حصلت عىل 
جائزة اللجن��ة األوملبي��ة الدولية للمرأة 

والرياض��ة ع��ن ق��ارة آس��يا، واختيارها 
لعضوي��ة لجن��ة الرياضيني مؤخ��راً أمر 
يبعث عىل الفخر واالعتزاز ويعترب مبثابة 
شهادة اعرتاف جديدة مبا تتميز به حياة 
بنت عبدالعزيز من سمعة طيبة ومكانة 
عالية يف األوس��اط الرياضي��ة الدولية”، 
موضح��ا بأن إعادة تعيني الش��يخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز يع��د تقدي��را جديدا 
لعطائها املتدفق ودورها البارز يف اللجنة 
خالل الفرتة املاضية وما قدمته من جهد 

يخدم أهداف وتطلعات اللجنة.
وتضم لجنة رعاية الرياضيني يف عضويتها 
أكرث م��ن 30 م��ن الرياضي��ني املرموقني 
واالبط��ال العاملي��ني واالوملبي��ني بينه��م 
بطل��ة الزانة الروس��ية “يلينا اس��نبييفا” 
واسطورة الجمباز العاملية الروماين “ناديا 
كومانيش” والبطل العريب املغريب هش��ام 

القروج.

اختيارها للجنة رعاية الرياضيين الدولية مصدر للفخر واالعتزاز

عسكـر: اختيـار حيـاة بنـت عبدالعـزيـز امتـداد 
لعطائها المتميز وإسهاماتها البارزة

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

عبدالرحمن عسكر  الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

من تدريبات المنامة )نقال عن إعالم المنامة(محمد قربانحسن نوروز

جسام عنان يوقع عقًدا مع فريق 
الصاالت لنادي الظفرة اإلماراتي

وقع العب منتخبنا 
الوطني لكرة الصاالت 

جسام عنان، عقدا 
احرتافيا، مع فريق 

نادي الظفرة اإلمارايت، 
ليمثل صفوفه خالل 

منافسات املوسم 
الريايض الحايل -2018

.2019
وجرت مراسم توقيع 

العقد خالل األيام 
املاضية يف اإلمارات، 

كام بدأ جسام عنان يف متثيل الفريق اإلمارايت بصفته العبا محرتفا.
ويعترب انتقال جسام عنان إىل صفوف نادي الظفرة اإلمارايت، ليلعب 

هناك يف دوري كرة الصاالت، مكسبا كبريا وتعزيزا قويا لتشكيلة النادي 
اإلمارايت، خصوصا ملا ميتلكه الالعب من إمكانات فنية وبدنية عىل 

مستوى عال.
ويعد تواجد جسام عنان يف الدوري اإلمارايت لكرة الصاالت تأكيدا عىل 
متيز الالعبني البحرينيني عىل مستوى كرة الصاالت، خصوصا وأن عنان 

يعد واحدا من العنارص التي برزت بشكل كبري خالل منافسات كرة 
الصاالت محليا، وهو واحد من نجوم منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 

الذي وصل خالل مشاركته األوىل يف كأس آسيا 2018 إىل منافسات ربع 
النهايئ.

أحمد مشيمع

يعق��د االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
مس��اء اليوم املؤمت��ر الصحايف الخاص 
مبباراة كأس الس��وبر، والتي ستجمع 
فريقي املنامة )بطل دوري زين وكأس 
خليفة بن س��لامن( واملحرق )وصيف 

الدوري(.
ومن املنتظر أن يكون كال املؤمتران يف 
قاعة املؤمترات الصحافية بصالة اتحاد 
كرة السلة بأم الحصم التي ستحتضن 
اللقاء، وذلك بحضور مدرب وقائد كل 

فريق.
 ومن املق��رر أن يق��ام مؤمتر مدرب 
املنام��ة الوطن��ي عقيل مي��الد وقائد 
الفريق عند الخامسة مساًء، يليه عند 
الخامسة والنصف مساًء مؤمتر مدرب 

املحرق البونيس أباز وقائد الفريق.
وس��يخصص املؤمت��ر للحدي��ث حول 
اس��تعدادات الفريقني ملباراة السوبر، 
والتي تأيت إيذانا بانطالق موس��م كرة 

السلة البحرينية.
ووج��ه املركز اإلعالمي باتحاد الس��لة 
الدع��وة ملختل��ف وس��ائل اإلع��الم، 

لحضور املؤمتر وتغطية وقائعه.
ويأيت ذل��ك يف إطار تحضريات االتحاد 
البحريني إلقامة ه��ذه املباراة، إذ تم 
كذل��ك عقد العديد م��ن االجتامعات 
التحضريي��ة بهذا الخص��وص يف األيام 
املاضي��ة م��ن أج��ل ض��امن ظه��ور 
النه��ايئ بالصورة املطلوب��ة، خصوصاً 
أنه س��يكون باكورة املوس��م الريايض 

الجديد عىل صعيد منافسات الكبار.
وس��تقام مباراة الس��وبر يوم األربعاء 
املقب��ل املواف��ق 26 س��بتمرب الجاري 
عند الساعة السابعة مساء عىل صالة 

اتحاد اللعبة.
وستقام مباراة كأس السوبر يف املوسم 
الجديد من مواجهة واحدة، إذ سيتوج 

الفائز باللقاء بطاًل للمسابقة.
ويف إط��ار الرشاك��ة املتواصل��ة مابني 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة ورشكة 
“زي��ن البحرين”، واملس��تمرة إلحدى 
ع��رش عام��اً، ترع��ى “زي��ن” بطولة 
كأس الس��وبر البحريني والتي ستقام 
ب��ني املنام��ة واملحرق، وه��ي باكورة 
منافس��ات الكب��ارة املوس��م الريايض 

الجدي��د 2019-2018، والذي يتضمن 
كذل��ك إقامة بطول��ة كأس خليفة بن 
س��لامن باإلضافة للدوري الس��الوي، 
وت��م اعتامد وإص��دار ش��عار جديد 
خ��اص بكأس الس��وبر بالتع��اون مع 
رشك��ة زي��ن يتضم��ن كأس البطولة 
ZAIN SU- )ككذلك مسمى البطولة 
PER CUP(، إذ يح��رص االتحاد عىل 
اعتامد ش��عار منفصل لكل مس��ابقة 
من مسابقاته بهدف إضافة املزيد من 
التحشيد واإلثارة ووضع اعتبار خاص 

لكل بطولة.
وتعت��رب الرشاكة بني االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة ورشك��ة زي��ن البحرين 
م��ن أق��دم ال��رشاكات يف الرياض��ة 

البحريني��ة، حي��ث تدخ��ل يف ه��ذا 
املوس��م عامه��ا الحادي ع��رش االمر 
الذي يؤكد  ح��رص االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة عىل بناء رشاكات طويلة 
االمد مع القطاع الخاص لدعم رياضة 
كرة الس��لة البحريني��ة والتي حققت 
بفضل التعاون والراعية نقالت نوعية 
بارزة يف مس��توى اللعبة وتس��ويقها 
الحض��ور الجامه��ريي الكب��ري الذي 

ع��ىل  التوقع��ات  ف��اق 
م��دار الس��نوات املاضية، 
النه��ج  تؤك��د  والرشاك��ة 

الت��ي تس��ري عليه  الس��ليم 
رشك��ة زين البحري��ن يف دعم ورعاية 
االنشطة الرياضية باالتحاد البحريني 

لكرة السلة، وكذلك يؤكد اسرتاتيجية 
الرشك��ة نحو االرتقاء بش��باب 

الرياضة  ودع��م  البحري��ن 
باعتباره��ا متث��ل واجه��ة 

مرشقة للمملكة.

اليوم المؤتمر الصحافي لمباراة كأس السوبر لكرة السلة
تواصل رعاية “زين”... وإصدار شعار للبطولة

البالد سبورت

أحمد مهدي

جسام عنان يوقع للظفرة اإلماراتي



االثنين 24 سبتمبر 2018 
14 محرم 1440

العدد 3632

17 بن جمال يشارك في إدارة بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بتايوان
أم الحصم          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أدار حكمنا الدويل للتايكوندو 
محمد بن جامل منافسات بطولة 

 )Grand Prix( الجائزة الكربى
للكبار واملصنفة G4 التي أقيمت 

يف تايوان يف الفرتة من 16 حتى 22 
سبتمرب الجاري، حيث شارك محمد 

بن جامل يف البطولة التي أدارها 
أكرث من 50 حكم دويل من مختلف 
دول العامل من ذوي الكفاءة العالية 

إلدارة هذا الحدث، حيث شهدت 
البطولة واملحفل الدويل الهام 

مشاركة نخبة من الالعبني املصنفني 
عاملياً )أفضل 32 العب والعبة من 
كل وزن(، وعقدت البطولة عىل 3 

حلبات مجهزة إلكرتونياً.
وجاء اختيار الحكم الدويل محمد 
بن جامل من قبل االتحاد الدويل 
للمشاركة يف هذه البطولة تقديرا 

ملا أبداه من مجهود ومسؤولية 
وأداء واجب تام خالل مشاركاته 
السابقة )مجموعة من بطوالت 

العامل يف السنوات السابقة، والكثري 
من البطوالت الدولية املصنفة 

آسيويا وعامليا، وآخرها كانت بطولة 
العامل بتونس والجراند سالم يف 

الصني(.
وشارك محمد بن جامل يف إدارة 

العديد من املواجهات يف البطولة 
التي لها شأن بتصنيف الالعبني 

وجمع نقاط وعىل اثره يتم 
تأهيلهم دوليا وصوال لألوملبياد 

القادمة - طوكيو 2020. وهذا ما 
يسعى إليه جميع املشاركني.

كام شارك محمد بن جامل يف 
اجتامعات نظرية وتدريبية مكثفة 

عىل مدار 3 أيام سبقت البطولة.

وقدم الحكم الدويل محمد بن 
جامل جزيل الشكر والتقدير 

لرئيس مجلس إدارة اتحاد 
البحرين للدفاع عن النفس أحمد 
عبدالعزيز الخياط وأعضاء مجلس 
اإلدارة عىل دعمهم الكبري له طوال 

الفرتة املاضية وتسهيل اإلجراءات 
ودعم لعبة التايكوندو محلياً 

ودولياً.

يخ��وض ممث��ل اململك��ة فريق 
نادي املحرق عند 9 من مس��اء 
الي��وم، لق��اء إي��اب دور ال� 32 
ل��كأس العرب لألندي��ة األبطال 
األه��ي  ن��ادي  فري��ق  أم��ام 
السعودي، عىل ملعب الجوهرة 
املشعة يف مدينة جدة باململكة 

العربية السعودية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت 
بفوز الفريق الس��عودي بهدفني 

دون رد.
األداء  لتقديم  املحرق  ويس��عى 

اإليج��ايب خ��الل مب��اراة اليوم، 
خصوًصا أن��ه ال بديل عن الفوز 
بف��ارق أكرث م��ن هدفني إلعالن 

التأهل إىل دور ال� 16.
وكان املح��رق قد وصل مس��اء 
أم��س األول إىل ج��دة، وخاض 
امللع��ب  ع��ىل  األول  تدريب��ه 
الفرعي مللعب الجوهرة، قبل أن 
بخوضه  أمس  تدريبات��ه  يختتم 

املران عىل ملعب املباراة.
املحرق��اوي يف  الوف��د  وي��رأس 
ج��دة النائ��ب الث��اين لرئي��س 

النادي غازي ناس، ويضم: مدير 
الفريق يوس��ف الج��ار، مدرب 
الفريق س��لامن رشيدة، مساعد 
املدرب عي عامر، مدرب اللياقة 
الدي��ن،  رشف  ولي��د  البدني��ة 
مدرب الحراس وليد بن حس��ن، 
عض��و املركز اإلعالم��ي محمود 
الح��امدي، اختص��ايص الع��الج 
الطبيع��ي يارس عب��اس، املدلك 
جايالل كافا، ومرشف التجهيزات 

مادو كريشنا.
واخت��ار املدرب س��لامن رشيدة 

قامئة ضمت 22 العًبا هم: س��يد 
محمد جعفر، عبدالله الذوادي، 
عمر س��امل، زياد الدربايل، صالح 
عبدالحميد، محمد صالح، أحمد 
جمع��ة، ولي��د الحي��ام، محمد 
البناء، عي غال��ب، عبدالوهاب 
عي، حم��زة الجنب، عبدالرحمن 
العلي��وي،  جاس��م  األحم��دي، 
عبدالله الحاييك، عبدالله عبدو، 
جامل راش��د، عيىس موىس، عي 
جامل، محمد صولة، عي مفتاح 

وإسامعيل عبداللطيف.

أصبحت مملك��ة البحرين عىل مدار 
الس��نوات الخم��س املاضي��ة قبل��ة 
البط��والت اإلقليمية  الحتضان كربى 
والقاري��ة والعاملي��ة يف لعب��ة الكرة 
الطائ��رة وهي امت��داد لتاريخ حافل 
م��ن النجاحات التنظيمي��ة منذ أول 
بطول��ة قاري��ة احتضنته��ا البحرين 
يف الع��ام 1979 عندم��ا اس��تضافت 
والتي  للرج��ال  اآلس��يوية  البطول��ة 
تزامنت مع االفتتاح الرس��مي لصالة 
مركز الش��باب مبنطقة الجفري، تبعها 
اس��تضافة بطول��ة الع��امل للش��باب 
تحت 21 عام��ا مرتني العامني 1987 
و1997.ومن��ذ أن توىل الش��يخ عي 
بن محمد آل خليفة رئاس��ة االتحاد 
العام 2004 زادت نس��بة االستضافة 
بصورة ملحوظ��ة حيث نظم االتحاد 
م��ا يق��ارب م��ن 50 بطول��ة ع��ىل 
املستوى الخليجي والعريب واآلسيوي 
والعامل��ي )أندي��ة ومنتخب��ات( بيد 
أن أك��رث م��ا مييز الس��نوات الخمس 
املاضي��ة هو الثق��ة الدولية والقارية 
التي حظي بها االتحاد يف اس��تضافة 
البطوالت اآلس��يوية والعاملية ووضع 
مملكة البحرين ع��ىل خارطة الدول 
الجدي��رة بالتنظي��م واحتضان أقوى 
بطوالت الكرة الطائرة لتصبح وجهة 
ب��ارزة ملختلف فعالي��ات وبطوالت 

االتحادين الدويل واآلسيوي.
ون��ال اتح��اد الك��رة الطائ��رة رشف 
اس��تضافة البطولة اآلسيوية للشباب 
تح��ت 20 عاماً الت��ي أقيمت العام 
2014، تبعها اس��تضافة بطولة العامل 
للناش��ئني تحت 19 عام��ا يف 2017، 
ثم تنظيم البطولة اآلسيوية للشباب 
تح��ت 20 عام��ا يف الع��ام الج��اري 
2018، ومؤخ��را ن��ال االتحاد رشف 
استضافة بطولة العامل تحت 21 عاما 

والتي ستقام العام املقبل 2019.
وقبل ذلك متك��ن االتحاد من تنظيم 
الطائ��رة  للك��رة  العاملي��ة  الجول��ة 

الشاطئية عامي 2007 و2008.
وتعد تل��ك الثقة الدولي��ة والقارية 
انع��كاس طبيع��ي للس��معة الكبرية 
البحريني  االتح��اد  اكتس��بها  الت��ي 
للكرة الطائرة بع��د نجاحه الكبري يف 
اس��تضافة عدد من األحداث البارزة، 
وكانت نتيجته��ا حصوله عىل درجة 
التميز يف تنظيم بطولة العامل للناشئني 
تحت 19 عاما وإشادة االتحاد الدويل 
مبا وف��ره االتحاد من مختلف عوامل 
النج��اح، حيث متتاز مملكة البحرين 
بالبني��ة التحتية املتميزة واملتمثلة يف 
صال��ة اتحاد الك��رة الطائرة وصالتي 
اتح��اد ك��رة الطاولة وصال��ة اتحاد 
ذوي اإلعاق��ة مبدينة عيىس الرياضية 

واملشيدة وفق أعىل املستويات والتي 
تتيح استضافة أكرب البطوالت العاملية 
لتوفر ص��االت املنافس��ة والتدريب 
يف م��كان واحد وقربها م��ن بعضها 
البع��ض األم��ر الذي يس��هل عملية 
التواصل بني اللج��ان العاملة وتوفري 
مختل��ف الخدم��ات، باإلضاف��ة إىل 
توافر الفن��ادق ذات الجودة العالية 
مبختلف الفئات، وش��بكة املواصالت 
الت��ي تتي��ح التنق��ل ب��كل س��هولة 
ويرس ويف وقت قي��ايس بحكم صغر 
مس��احة اململكة، والدع��م اإلعالمي 
بكاف��ة ص��وره وأش��كاله، وش��عبية 
املتميز،  الجامهريي  اللعبة والحضور 

عالوة عىل الخربات اإلدارية للكوادر 
البرشية، ومختلف التس��هيالت التي 
االتح��اد وباق��ي قطاعات  يقدمه��ا 
الدول��ة األهلي��ة والحكومية ليصبح 
اتح��اد الك��رة الطائ��رة م��ن أك��رث 
االتح��ادات تنظيام للبط��والت عىل 
ارض اململكة بفضل ما يتمتع به من 

سمعة وخربة ومكانة بارزة.
وقال رئي��س االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الش��يخ عي ب��ن محمد آل 
خليفة إن استضافة البطوالت القارية 
والعاملي��ة يت��امىش مع اس��رتاتيجية 
اللجن��ة األوملبية البحرينية برئاس��ة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

يف اس��تقطاب مختل��ف البط��والت 
واألحداث الرياضية التي تعزز مكانة 
اململكة وتروج لها إعالميا وس��ياحيا 
وتس��هم يف ج��ذب األنظ��ار إليه��ا 
واملس��اهمة يف االرتق��اء باللعبة من 

الناحية الفنية وزيادة شعبيتها.
وأك��د الش��يخ ع��ي ب��ن محمد آل 
خليفة أن حصول االتحاد عىل تنظيم 
بطولت��ني عامليتني يف غض��ون عامني 
لهو مصدر للفخر واالعتزاز وش��هادة 
اعرتاف جديدة بق��درات االتحاد يف 
مج��ال التنظيم بأفض��ل صورة، وهو 
نتيجة للدعم واملس��اندة املس��تمرة 
التي نحظ��ى بها من اللجنة األوملبية 

البحرينية برئاس��ة سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة وال��ذي يعد 
وراء تل��ك النجاح��ات واإلنج��ازات 
الت��ي يحققها االتح��اد، كام أن ذلك 
النجاح هو مثرة لدعم ورعاية رشكات 
ومؤسس��ات القطاع الخاص وتعاون 
األندي��ة الوطني��ة املنضوي��ة تحت 
مظلة االتحاد والتي تش��كل األساس 

املتني لعمل االتحاد.
البحري��ن مكانا  وأض��اف “أصبحت 
مفضال بالنس��بة لالتحادي��ن الدويل 
واآلس��يوي الستضافة بطوالتهام نظري 
ما شاهدوه من تنظيم رائع عىل كافة 
املستويات لتفوز البحرين عىل عدة 
دول أخ��رى أكرب منها حجام وتعدادا 
سكانيا دخلت عىل سباق االستضافة 
يف البط��والت املاضية وهو أمر نفخر 
به كثريا ويزيدنا عزما من أجل توفري 
أع��ىل درج��ات التميز يف اس��تضافة 
بطولة العامل تحت 21 س��نة القادمة 
مع اهتاممن��ا يف الوقت ذاته بتجهيز 
املنتخب��ات الوطني��ة وتعزيز قدرتها 
التنافس��ية والرتكيز عىل اسرتاتيجيتنا 
يف تحقي��ق التمي��ز للك��رة الطائرة 
البحرينية عرب تقدي��م افضل النتائج 
واملستويات والسعي الجاد للمنافسة 
عىل املس��توى القاري م��ع املحافظة 

عىل اإلنجازات الخليجية والعربية”.

المحرق يواجه األهلي السعودي في إياب البطولة العربية

البحرين قبلة الحتضان كبرى بطوالت الكرة الطائرة القارية والعالمية
على مدار السنوات الخمس الماضية

أحمد مهدي

الرفاع          االتحاد البحريني للكرة الطائرة

من تدريبات المحرق

البحرين تنال شهادة التميز من االتحاد الدولي في استضافة بطولة العالم للناشئين 2017الشيخ علي بن محمد

محمد بن جمال

بلغت منافسات بطولتي االتحاد 
التصنيفيت��ني يف لعبتي الس��نوكر 
والبلي��اردو مراحله��ام النهائي��ة، 
املتأهلني  بعدما حس��مت هوية 
للدور نصف النهايئ من تصنيفية 
الس��نوكر التي تقام يف نس��ختها 
الثالثة يف العام الجاري، يف الوقت 
الذي باتت فيه مالمح املنافس��ة 
عىل لقب البلياردو كذلك تقرتب 
م��ن الحس��م، وتق��ام البطولتان 
يف صال��ة كيو إن باملنامة وس��ط 
مشاركة واسعة من أبرز الالعبني 
منافس��ات  اململكة.وضم��ن  يف 
تصنيفية الس��نوكر، قطع الالعب 

حبي��ب صب��اح كالع��ادة تذكرة 
عبوره للدور نص��ف النهايئ عىل 
حس��اب منافس��ه ماج��د ضيف 
بنتيج��ة أربع��ة أش��واط مقابل 
ش��وط وحي��د، يف الوق��ت الذي 
أقىص فيه صادق عبدالغني نظريه 
عبداملنعم الش��ويخ من البطولة 
بأربعة أشواط دون رد، أما طالل 
جاسم فقد تأهل هو اآلخر للدور 
قب��ل النهايئ بع��د أن تغلب عىل 
املخ��رم يون��س صق��ر بأربعة 
أش��واط لواحد، بينام ش��هد لقاء 
يوسف فاضل أمام إياد االنصاري 
الكث��ري م��ن اإلث��ارة والتناف��س 

بسبب تقارب مس��توى الالعبني، 
األم��ور  فاض��ل  حس��م  أن  إىل 
بنتيجة  الفاصل  بالشوط  لصالحه 
4 أشواط مقابل 3. ووفقاً لجدول 
البطول��ة فإن الدور نصف النهايئ 
سيعرف نهائيا مبكرا سيجمع بني 
كل م��ن حبيب صب��اح وصادق 
عبدالغن��ي، بين��ام س��يتواجه يف 
نصف النهايئ الثاين طالل جاس��م 
مع يوس��ف فاضل.أما يف بطولة 
البلي��اردو التصنيفية فإن اإلثارة 
كان��ت ح��ارضة وبق��وة حيث 
ش��هدت املرحلة واصل الالعب 
فه��د خل��ف عروض��ه القوي��ة 

ه��ذه امل��رة عىل حس��اب عي 
حسن س��لامن بنتيجة 9 أشواط 
مقاب��ل 4، عىل الرغ��م من فوز 
األخري عىل منافسه هشام مريزا 
بواق��ع 9 أش��واط مقاب��ل 3 يف 
الدور الذي س��بقه، ليتقدم فهد 
خل��ف أكرث يف املنافس��ة ضمن 
فئ��ة “الويرنز”، ك��ام هو الحال 
مع إبراهي��م القائد الذي تفوق 
عىل حس��ني املوالين ب�9 أشواط 
أمام  يوسف  وأحمد  لش��وطني، 
أحمد فيصل ب�9 أش��واط مقابل 
5، وعي حاجي كذلك أمام عي 
طالل جاسمعبدالكريم ب�9 أشواط مقابل 6.

مالمح المنافسة تتكشف في تصنيفيتي البلياردو والسنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر



هن��أ ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، عاه��ل الب��الد صاح��ب 
الجاللة املل��ك حمد بن عيىس آل 
خليف��ة ورئيس ال��وزراء صاحب 
الس��مو املل��ي األم��ري خليفة بن 
س��لامن آل خليف��ة وويل العه��د 

األمني نائ��ب القائد األعىل النائب 
ال��وزراء  مجل��س  لرئي��س  األول 
صاحب السمو امللي األمري سلامن 
بن حمد آل خليفة مبناسبة تأهل 
منتخبن��ا الوطني للناش��ئني لكرة 
الع��امل  كأس  نهائي��ات  اىل  الي��د 
مبقدونيا 2019 للمرة الخامسة يف 

تاريخه.
وقال س��مو الشيخ نارص بن حمد 
مبناس��بة التأه��ل اىل النهائي��ات: 

للناشئني  الوطني  املنتخب  “حقق 
إنج��ازا مهام ج��دا وه��و التأهل 
إىل نهائي��ات كأس الع��امل وضامن 
التواجد يف املحفل العاملي الكبري، 
لقد كان املنتخ��ب الوطني الذي 
يش��كل نواة كرة الي��د البحرينية 
ع��ىل ق��در عال م��ن املس��ئولية 
ومتكنوا بفضل ارصارهم وعزميتهم 
التواجد  العاملية من  ومستوياتهم 
بق��وة يف البطول��ة والتأه��ل اىل 

النهائيات للمرة الخامسة يف تاريخ 
املنتخبات الناشئة”.

واش��ار س��موه “علينا جميعا أن 
نق��در عالي��ا الجهود الت��ي بذلها 
الالعب��ون يف مباري��ات البطول��ة 
والجه��از الفن��ي واإلداري خ��الل 
املباري��ات وإرصارهم عىل تقديم 
أفض��ل مس��توياتهم للوصول إىل 
نهائيات كأس الع��امل وبكل تأكيد 
أمام املنتخ��ب الوطني عمل كبري 

ومهم ج��دا يف مواصلة مش��واره 
االسيوي والحفاظ عىل لقبه ونأمل 
أن يوفق املنتخ��ب يف التأهل اىل 
النه��ايئ وثقتن��ا كب��رية يف العبي 

املنتخب”.
وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي 
بذلها االتحاد البحريني لكرة اليد 
برئاس��ة ع��ي اس��حاقي يف تهيئة 
االج��واء املثالي��ة أم��ام املنتخب 

للظهور بهذا املستوى املتميز.

ناصر بن حمد: تأهل منتخب الناشئين 
لعالمية اليد يضاف إلى سلسلة اإلنجازات

أعرب عن ثقته في محافظة المنتخب على لقبه اآلسيوي

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

االثنين 24 سبتمبر 2018 
14 محرم 1440
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يخوض منتخبنا الوطني للناش��ئني 
لكرة الي��د يف الثالثة والنصف من 
مساء اليوم )اإلثنني( مباراته املهمة 
يف مشواره اآلس��يوي عندما يالقي 
منتخب الصني تايبيه يف الدور قبل 
النهايئ من البطولة الثامنة واملقامة 

حاليًّا يف العاصمة األردنية عامن.
ومتث��ل مباراة الي��وم هدًفا جديًدا 
لألحمر البحريني من أجل التأهل 
إىل املباراة النهائية واملنافس��ة عىل 
املرك��ز األول بعدم��ا حقق الهدف 
الرئييس بالتأهل إىل نهائيات كأس 
العامل، يف املقابل فإن منتخب تايبيه 
يسعى إىل تسجيل رقم تاريخي يف 
مش��اركاته اآلسيوية بالتأهل للمرة 
األوىل يف مش��واره اآلسيوي وهو ما 

يعكس صعوبة هذا اللقاء.
ويعترب منتخب الص��ني تايبيه من 
يف  املش��اركة  املنتخب��ات  أفض��ل 
البطول��ة الثامنة مل��ا يتمتع به من 
إمكانيات فني��ة عالية جعلته  من 
واتضح  بقوة  املنافس��ة  املنتخبات 
ذلك يف املس��تويات الت��ي قدمها 
والتي فرض فيها شخصيته يف الدور 
األول بتصدره املجموعة الثانية ويف 
الدور الرئي��يس أزاح إيران وتأهل 
إىل  الس��عودي  املنتخ��ب  مبعي��ة 

نصف النهايئ.
منتخبنا أجرى مرانه األخري مس��اء 
أم��س )األح��د( مبش��اركة جميع 
الالعبني مع عودة املصابني مجتبى 
الزميور ومحمد حبيب وتم تطبيق 
الطريقة التي س��يكون عليها وفًقا 
إلمكانيات الخصم، وشهد التدريب 
الرتكيز ع��ىل نقاط القوة والضعف 
يف الجوان��ب الدفاعية والهجومية 
وإيج��اد البدائل املمكنة بحس��ب 

سري املباراة وظروفها.
ويف آخ��ر مباريات��ه أم��ام األردن 
بالدور الرئييس، عمد الجهاز الفني 
عىل إرشاك الصف البديل من أجل 
إعطائهم الفرصة بع��د التأكد من 
صدارة املجموعة وإراحة املجموعة 
األساسية بعد الجهد البدين املبذول 
يف املباري��ات الس��ابقة، ولذا فإن 
الدخ��ول يف مباراة اليوم س��يكون 
باالعتامد عىل التش��كيلة األساسية 
املكونة من حس��ني أمني يف حراسة 
املرم��ى واالعت��امد ع��ىل الالعبني 
محم��د حبي��ب وع��ادل محم��د 
ومجتب��ى الزميور يف الخط الخلفي 
ويف األطراف مؤيد س��مري وقاس��م 
جعفر إضافة إىل السيد عي باسم 
يف مرك��ز الدائ��رة، م��ع مش��اركة 
الالعب عي جعفر وحسني النجار 
يف الدف��اع وإمكاني��ه االس��تفادة 

منهام هجوميًّا يف بعض الفرتات.
أس��لوب  منتخبن��ا عىل  ويعتم��د 

الدفاع املغلق مع الضغط عىل سري 
الخصم واالس��تفادة  لالعبي  الكرة 
من التح��والت املبارشة إىل الهجوم 
الخاطف، وهجوميًّ��ا يجد الفريق 
ضالته يف أكرث من طريقة تبدأ ببناء 
الهجمة من محور الفريق وإيجاد 
الفراغات املناسبة باخرتاقات عادل 
محمد ومجتبى الزميور  أو التسديد 
من خارج التسعة أمتار مع دخول 
العبي األطراف أو إيصال الكرة إىل 

العب الدائرة للتسجيل.
يف املقاب��ل، فإن خط��ورة منتخب 
الصني تايبي��ه تعتمد عىل الطريقة 
الكوري��ة بالدفاع املتق��دم ) 3-3( 
والرتكي��ز ع��ىل قطع الك��رات من 
العبينا ومن ثم التحول الرسيع إىل 
املرمى وهو ما متثل يف آخر مباراتني 
له أمام إيران والس��عودية واتضح 
تأثريه بشكل واضح يف التقدم رغم 

خسارتهم أمام السعودية.

بن ماجد: نسعى لفرض 
أسلوبنا 

أكد املدير الفني ملنتخبنا الوطني 
للناش��ئني التون��يس صابحي بن 
ماج��د أن مباراة الي��وم بحاجة 
إىل أن يك��ون دف��اع منتخبن��ا 
يف مس��تواه الطبيع��ي وااللتزام 
له  أعطيت  الت��ي  بالتعلي��امت 
يف التدري��ب األخ��ري واملحارضة 
الفني��ة، وأضاف “يج��ب أن ال 

مننحهم املج��ال يف الترصف كام 
يريدون بل علينا فرض أس��لوبنا 
داخل امللعب وأن نس��ري بالرتم 
والنسق الذي نتبعه يف املباريات 

السابقة”.
وم��ن الناحية الفني��ة، قال بن 
ماج��د علينا العم��ل عىل إطالة 
وق��ت الهجم��ة إليجاد نس��بة 
الحلول وهو ما يتمثل يف عملية 
التح��رك امل��دروس ب��دون كرة 
لتب��ادل املراك��ز وك��رس طريقة 
الدفاع املتق��دم لديهم، كام أن 

االس��تفادة من مه��ارات العبينا 
ستس��اهم يف تخط��ي الحاج��ز 
الدفاعي وإيقاعهم يف مش��كلة 

العقوبات الفردية.
وأش��ار امل��درب التونيس إىل أن 
طريق��ة أداء منتخ��ب الص��ني 
تايبيه تتش��ابه بدرجة كبرية مع 
االختالف  ولكن  اليابان  منتخب 
يكم��ن يف ق��وة الدف��اع لديهم 
والهج��وم املنظ��م يف تسلس��ل 
الكرة يف حالة االس��تحواذ عليها، 
يف املقابل فإنن��ا نأمل أن يكون 

الرتكي��ز حارًضا م��ن قبل العبينا 
واالس��تفادة من األخطاء الفنية 
كس��الح رئييس يف حسم األمور 

لصالحنا.

محاضرة فنية لتهيئة 
الالعبين

خضع العبونا يوم أمس )األحد( إىل 
محارضة فني��ة يف الفرتة الصباحية 
لتهيئة الالعبني من الناحيتني الفنية 
اليوم،  ملب��اراة  تحضريًا  والنفس��ية 
رئيس  املحارضة حضور  وش��هدت 
االتح��اد البحريني لك��رة ليد عي 

عيىس اسحاقي.
وت��م الرتكيز خ��الل املحارضة عىل 
الجوان��ب من خالل عرض الفيديو 
الذي قام به املحلل الفنية الس��يد 
رضا املوسوي استعرض خاللها عىل 
نق��اط القوة لدى منتخ��ب تايبيه 
والحلول املناسبة إليقافها باإلضافة 
إىل معالجة بعض السلبيات لالعبينا 

لتفادي تكرارها يف مباراة اليوم.
م��ن جانبه، أك��د رئي��س االتحاد 
عىل صعوبة مب��اراة اليوم وطالب 
بالتعلي��امت  بااللت��زام  الالعب��ني 
املقدمة له��م من الجه��از الفني، 
وق��ال إن الثق��ة كب��رية يف العبينا 
ولكن يف الوقت نفس��ه يجب عدم 
الرتاخي أو التفكري يف سهولة املباراة 
من أجل الفوز ومواصلة املشوار يف 

التأهل إىل املباراة النهائية. 

عادل محمد: مباراة صعبة 
ونسعى للفوز

الوطن��ي  منتخبن��ا  الع��ب  أك��د 
للناشئني عادل محمد عىل صعوبة 
مباراة اليوم أمام تايبيه، وقال إنها 
تختلف عن املباريات الس��ابقة إذ 
إن كال املنتخبني يس��عيان للوصول 
واملنافس��ة  النهائي��ة  املب��اراة  إىل 
ع��ىل املرك��ز األول، وأضاف إىل أن 
منتخب تايبيه يعترب من املنتخبات 
املتط��ورة الت��ي فرض��ت احرتامها 
يف ه��ذه البطول��ة مب��ا قدمه من 

مستويات مميزة.
وق��ال ع��ادل محم��د إن العبين��ا 
جاهزون إىل مباراة اليوم وسنسعى 
بكل قوة لتحقي��ق الفوز والتأهل 
إىل املباراة النهائي��ة، مبيًنا أن هذا 
اله��دف يتطلب مضاعف��ة الجهد 
واللعب ب��روح قتالي��ة عالية منذ 
الدقيقة األوىل عطًف��ا عىل الرتكيز 
وع��دم الوقوع يف األخط��اء الفنية 
خاصة أمام املرمى باالس��تفادة من 

جميع الفرص املتاحة.
وأضاف” نسعى إىل إثبات مكانتنا 
التنافس��ية وترجم��ة املس��تويات 
الس��ابقة التي قدمه��ا املنتخب يف 
البطول��ة بالف��وز يف مب��اراة اليوم 
لتأكي��د مكانتن��ا التنافس��ية أمام 
منتخب��ات القارة ونأم��ل التوفيق 
يف مهمة اليوم لضامن الوصول إىل 

املباراة النهائية بكل جدارة”.

األحم��ر يالق��ي الصي��ن تايبي��ه ف��ي ص��راع التأه��ل
في نصف نهائي البطولة اآلسيوية لكرة اليد للناشئين

األردن         حسين العصفور

المدير الفني للمنتخب صابحي بن ماجد منتخبنا الوطني للناشئين

عادل محمد رئيس االتحاد في المحاضرة الفنية للمنتخب

رئيس االتحاد يقيم مأدبة عشاء لالعبين 



حقق املنامة فوزا مس��تحقا ومثينا عىل 
حس��اب الحد بهدفني مقابل واحد، يف 
املباراة التي جمعتهام أمس، عىل استاد 
األهيل، ضمن إط��ار الجولة الثانية من 
دوري ن��ارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 

القدم.
ويدين املنامة بهدفني لالعبني املحرتفني 
كال��و وإيريك اللذين س��جال الهدفني، 
فيام س��جل للحد محم��د عبدالوهاب 
من ركلة ج��زاء؛ ليكس��ب املنامة أول 
3 نقاط له يف الدوري بعد خس��ارته يف 
الجول��ة األوىل أمام الرف��اع، يف املقابل 

تلقى الحد خسارته األوىل.
ويف املباراة الثاني��ة التي أقيمت أمس 
عىل االستاد الوطني، فاز الرفاع الرشقي 
ع��ىل الرف��اع بهدف��ني مقاب��ل واحد؛ 
ليحقق الرشقاويون الفوز الثاين لهم يف 

الدوري بعد فوزهم يف الجولة األوىل.
وسجل للرفاع الرشقي املحرتف أليكس 
محمد  وللرف��اع  الحس��يني،  وس��امي 

مرهون.

وأدار املب��اراة الحكم عبدالله قاس��م، 
وعاونه عبدالله صالح وسلامن طاليس، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

مجريات الحد والمنامة

حق��ق املنامة بداية إيجابية يف املباراة، 
وذلك عرب الهدف الرسيع واملبكر الذي 
س��جله وص��وال للدقيق��ة )9(، بعد أن 
لعب املحرتف إيريك ركلة ثابتة تابعها 
املحرتف اآلخ��ر كالو برأس��ه يف مرمى 

الحارس عباس أحمد.
اله��دف مل ي��ن من عزمي��ة الحداويني 
أو اس��تقرارهم داخ��ل أرضية امللعب، 
ولعب الفريق برتكي��ز كبري يف الجانبني 
الدفاع��ي والهجومي مع تناقل صحيح 

للكرات دون فقدانها بسهولة.
وحص��ل الح��د ع��ىل ركلة ج��زاء بعد 
دف��ع مدافعه عيل خليل داخل منطقة 
الج��زاء، وتقدم للركل��ة الالعب محمد 
عبدالوهاب وس��جل التعادل يف مرمى 

الحارس أرشف وحيد )24(.

ومل يشهد الش��وط أي حاالت جديدة؛ 
لينتهي بالتعادل بهدف لكال الطرفني.

الشوط الثاني

ويف الحص��ة الثاني��ة من اللق��اء، كاد 
البدي��ل الح��داوي أحمد الخت��ال أن 
يس��جل هدف التقدم لفريقه، بعد أن 
توغ��ل ميينا وس��دد ك��رة أرضية مرت 

ج��وار القائم األمي��ن ملرم��ى الحارس 
أرشف وحيد )60(.

وس��جل املنام��ة الهدف الث��اين بعدما 
توغل أحم��د موىس ميين��ا ولعب كرة 
عرضية تابعها محمد الرميحي برأس��ه 
لرتت��د من العارضة إىل إيريك الذي أود 

الكرة بسهولة يف الشباك )74(.
أدار املب��اراة الحك��م عي��ى عبدالله، 

وعاونه نواف ش��اهني وصالح جناحي، 
والحكم الرابع عبدالعزيز رشيدة.

مباريات اليوم

وتستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية 
بإقامة لقاءين عند 6.30 مساء.

يلعب الش��باب مع النجمة عىل استاد 
النادي األهيل، فيام يلعب املالكية مع 

الحالة عىل استاد البحرين الوطني.
يف املب��اراة األوىل، تعترب مواجهة اليوم 
ه��ي األوىل للنجم��ة بع��د غيابه عن 
الجولة األوىل بس��بب تأجي��ل مباراته 
أمام املالكية؛ لالرتباط يف كأس السوبر 

التي جمعته باملحرق.
ويرشف عىل تدريب الش��باب املدرب 
الس��وري هيث��م جطل، في��ام النجمة 

املدرب التونيس فتحي العبيدي.
ويف املب��اراة الثانية، فإن مواجهة اليوم 
ه��ي األوىل للاملكي��ة بع��د غيابه عن 

الجولة األوىل أيضا.
مدرب��ان  الطرف��ني  ع��ىل  وي��رشف 
وطنيان:أحم��د صال��ح الدخي��ل م��ع 

املالكية وعارف العسمي مع الحالة.
وكان الحال��ة ق��د خاض لق��اء الجولة 
األوىل أم��ام الرف��اع الرشق��ي، وخرس 
املباراة بهدف دون رد، ويسعى الفريق 
الربتقايل للتعويض خالل الجولة الثانية 
اليوم، في��ام املالكية يه��دف لتحقيق 
بداية إيجابية عرب كسب النقاط الثالث.

أش��اد عدد من رؤس��اء روابط األندية 
ب��دوري نارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 
القدم للموس��م الريايض 2018-2019 
بالتوجيه��ات الصادرة من ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، بفتح 
باب الدخول مجاًنا أمام جامهري دوري 

نارص بن حمد املمتاز.
وأثنى رؤس��اء الروابط عىل توجيهات 
س��موه، إذ أكدوا أنها س��تلعب دورًا 
التواج��د  تعزي��ز  يف  وب��ارزًا  كب��ريًا 
الجامهريي يف مباري��ات دوري نارص 
بن حمد املمتاز، مشريين إىل أن هذه 
التوجيهات تس��هم يف إثراء املس��ابقة 
عرب تواج��د الجامه��ري يف املدرجات 
وإضفاء صورة فنية رائعة عليها عالوة 
عىل اللمح��ات الفنية الت��ي يقدمها 

الالعبون داخل أرضية امللعب.

رئيس رابطة الرفاع: خطوة 
مميزة

وّجه رئيس رابطة ن��ادي الرفاع أحمد 
عبدالل��ه الش��كر والتقدي��ر والعرفان 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة  
بتوجيه سموه بدخول الجامهري مجاًنا 
دوري  مس��ابقة  مبنافس��ات  للمالعب 

نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم.
وقال عبدالله: “إن توجيه سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة بدخول 
الجامه��ري مجاًنا للمالعب باملس��ابقة 
الكروية األم التي تحمل اس��م سموه، 
يثل��ج الصدور ويؤكد ح��رص واهتامم 
س��موه بالجامه��ري كج��زء رئي��يس يف 
نجاح أي مس��ابقة. فهذا التوجيه ليس 
بغريب عىل س��موه يف دعم الجامهري 

الرياضية”.
وأض��اف أن ه��ذا التوجيه س��يخدم 
بش��كل واضح نجاح مس��ابقة دوري 
نارص بن حم��د املمتاز لك��رة القدم، 
الجامه��ري  بع��ودة  س��يدفع  حي��ث 

الرياضي��ة للمدرج��ات مام س��يمنح 
املس��ابقة أجواء من اإلثارة من خالل 
تشجيع الجامهري التي بدورها سرتفع 
من معنويات العبي الفرق، مشريًا إىل 
أن هذا التوجيه كان مطلًبا من مطالب 
الجامه��ري الس��يام فئة الش��باب من 
الذين ال يزالون يف املراحل الدراس��ية 
والذين ال يعملون التي كانت تس��عى 
أن يتحق��ق ذلك يف املواس��م املاضية، 
موضًح��ا يف الوق��ت ذات��ه أن توجيه 
س��موه س��يصب يف مصلح��ة خل��ق 
املنافسة خارج إطار املستطيل األخرض 
وتحدي��ًدا بني جامهري الف��رق، وهذا 
م��ا س��يزيد الحامس والتح��دي الذي 

سينعكس عىل إبراز املسابقة بالشكل 
املطلوب.

سلمان “الحد”: بادرة مميزة 
من رجل مميز

أعرب رئيس رابطة ن��ادي الحد يونس 
س��لامن عن س��عادته الكب��رية مببادرة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
بتوجيه دخول الجامهري مجاًنا ملباريات 
دوري ن��ارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 
القدم للموسم الريايض 2018/ 2019، 
مؤك��ًدا أن ه��ذه املبادرة من س��موه 
تعرب عن املش��اعر الحقيقية التي يكنها 
سموه تجاه الجامهري وحرص واهتامم 
املفتوح��ة  الدع��وة  بتقدي��م  س��موه 

لجميع الجامهري البحرينية والعاش��قة 
لكرة الق��دم بدخول مدرجات املالعب 

ملتابعة فرقها مبنافسات هذا الدوري.
وقال س��لامن: “ننته��ز الفرصة لنوجه 
الش��كر وعظيم االمتنان لسمو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة، عىل هذه 
الب��ادرة املميزة التي تعك��س التقدير 
الكبري من س��موه للجامه��ري للحضور 
والتواجد يف مدرجات املالعب الكروية. 
فقد كن��ا كجامهري ننتظر هذه املبادرة 
منذ فرتة طويل��ة، وقد تحققت بفضل 
رؤي��ة س��موه الثاقبة للنه��وض بكرة 

القدم البحرينية”.
وأض��اف: “أمتنى م��ن جميع الجامهري 

التفاع��ل م��ع مبادرة س��موه الداعمة 
لجامهري لعبة كرة القدم، من خالل من 
خالل االلت��زام بحضور املباريات وملء 
مدرج��ات املالعب، الذي ب��كل تأكيد 
س��ينصب يف مصلحة االرتق��اء باللعبة 
الش��عبية األوىل باململكة، وسيس��اهم 
يف زي��ادة الحامس والندية واملنافس��ة 
باملسابقة، الذي سيعود بكل تأكيد عىل 
تطور مس��توياتها بش��كل عام وتطور 

مستوى الالعبني بشكل خاص”.
وت��أيت توجيهات س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة بدخول الجامهري 
مجاًنا يف مباريات دوري نارص بن حمد 
املمت��از ودوري الدرجة الثانية، تقديرًا 
من س��موه للدور الكبري والبارز الذي 
تلعب��ه الجامه��ري البحريني��ة يف إثراء 
مسابقة الدوري، مبا يساهم يف االرتقاء 
باملس��تويات الفني��ة والتنافس��ية عرب 
الحضور الكب��ري والفعال يف املدرجات، 
ضمن إطار االهتامم بالرؤى التطويرية 
ملسابقات كرة القدم مبا ينعكس بشكل 

إيجايب عىل كرة القدم البحرينية.
ضم��ن  س��موه  توجيه��ات  وتعت��رب 
الخط��وات التطويرية لدوري نارص بن 
حم��د املمتاز، الذي يقام هذا املوس��م 
بحلة جديدة بأف��كار متنوعة ومميزة 
تس��هم يف تحقيق التطلع��ات باالرتقاء 

مبنظومة كرة القدم البحرينية.

المنامة يكسب الحد... والرفاع الشرقي يتخطى الرفاع في “الديربي”

رؤساء روابط األندية يشيدون بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد

ف��ي افتت��اح الجول��ة 2 م��ن دوري ناصر بن حم��د الممتاز

بعد توجيهات سموه لفتح باب الدخول مجانًا للجماهير

أحمد مهدي

اتحاد الكرة         اللجنة اإلعالمية

من لقاء الرفاع الشرقي والرفاع من لقاء المنامة والحد  )تصوير: خليل إبراهيم(

أحمد عبداهلل  يونس سلمان

فرحة منامية تكررت مرتين

من منافسات الدوري
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ي��رى  هك��ذا  ال”..  أو  “اآلن  )وكاالت(: 
الكروايت ل��وكا مودريتش، أن��ه لن يجد 
فرصة مامثلة للقف��ز إىل العرش العاملي 
لنجوم الساحرة املستديرة والفوز بجائزة 
“األفضل”، الت��ي يقدمها االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( ألفضل العب يف العام.
ويتنافس مودريتش ع��ى الجائزة لعام 
2018، مع الربتغايل كريس��تيانو رونالدو 
زميله الس��ابق يف ريال مدريد، واملرصي 
ال��دويل محم��د ص��اح، نج��م هجوم 
ليفرب��ول. ورغ��م مس��رته االحرتافي��ة 
الرائعة والحافلة باإلنجازات، خاصة مع 
الري��ال، مل يس��بق ملودريت��ش أن وصل 
للقامئة النهائية للمرشحني عى الجائزة، 
ما يجعله يش��عر بأنها قد تكون الفرصة 
األخ��رة ل��ه النتزاع ع��رش أفضل العب 
يف الع��امل. وع��ى مدار س��نوات طويلة 
من��ذ انتقاله من توتنه��ام إىل الريال يف 
2012، كان مودريتش عنرصا أساس��يا يف 
نجاح��ات املليك عى املس��تويني املحيل 

والقاري، وكذلك عى الساحة العاملية.
ولع��ب مودريت��ش دورا م��ع الريال ال 
يقل عن ال��دور البارز الذي لعبه الثنايئ 

األس��طوري تش��ايف هرنانديز وأندريس 
إنييس��تا مع برشلونة واملنتخب اإلسباين، 

عى مدار سنوات.
ولك��ن وج��ود الربتغ��ايل رونالدو ضمن 
صفوف األبيض، كان س��ببا يف انحس��ار 
األضواء عن مودريتش يف مناسبات عدة.
ورغ��م ه��ذا، ج��اءت الفرص��ة مجددا 
ملودريت��ش ليؤك��د مكانته كأح��د أبرز 
النجوم يف ماع��ب كرة القدم عى مدار 
العقد األخر، حي��ث وقع عليه االختيار 
م��ع رونالدو وص��اح يف القامئة النهائية 
للمرش��حني لجائ��زة أفض��ل الع��ب يف 
العامل لعام 2018. ولعب مودريتش مع 
رونال��دو دورا بارزا يف فوز الريال بلقب 
دوري أبط��ال أوروبا يف املوس��م املايض، 
ليكون املوس��م الثالث عى التوايل الذي 
يتوج في��ه الفريق بلقب دوري األبطال، 
ويرف��ع رصيده يف البطول��ة إىل 13 لقبا 

)رقم قيايس(.
ولك��ن فرصة مودريتش قد تكون أفضل 
نسبيا من نظرتها لدى صاح ورونالدو، 
يف ظل النج��اح الهائل ل��ه مع منتخب 
باده يف بطولة كأس العامل 2018 بروسيا.

وق��اد مودريتش املنتخ��ب الكروايت إىل 
املباراة النهائية يف املونديال الرويس، وإن 

خرس النهايئ أمام نظره الفرنيس.
وتوج مودريتش جهوده يف البطولة من 
خال الفوز بجائزة الكرة الذهبية ألفضل 

العب يف هذه النسخة من املونديال.
وأصب��ح الحل��م الت��ايل ملودريت��ش هو 
تتوي��ج جه��وده يف 2018 بجائزة الفيفا 
ألفضل الع��ب يف العامل، وذلك يف الحفل 
السنوي واملقرر اليوم اإلثنني يف العاصمة 

الربيطانية لندن.
وتص��ب معظ��م التكهن��ات يف صال��ح 
مودريت��ش، 33 عام��ا، لينه��ي هيمن��ة 
رونال��دو واألرجنتيني ليونيل مييس عى 
الجائزة، بعدما تقاس��م الاعبان الجائزة 

عى مدار عقد كامل منذ العام 2008.

  كريستيانو يحلم 
بفض شراكة ميسي

 مع فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم مع ريال مدريد اإلس��باين للموسم 
الثال��ث ع��ى الت��وايل، يحل��م الربتغايل 
كريس��تيانو رونالدو بتوسيع الفارق مع 

منافس��ه التقليدي ليونيل مييس يف عدد 
الجوائز الفردية الكبرة.

وي��درك رونالدو، الذي انتقل من الريال 
إىل يوفنت��وس اإليط��ايل يف صي��ف هذا 
العام، صعوبة املنافسة عى جائزة “ذي 
بيست” أو “األفضل” التي مينحها االتحاد 
ال��دويل لكرة الق��دم )فيف��ا( إىل أفضل 
الع��ب يف العامل. ولكن النج��م الربتغايل 
يتمس��ك باألمل يف مواجهة الطفرة التي 
حققها منافساه عى الجائزة هذه املرة.

وال يب��دو رونال��دو هو املرش��ح األقوى 
للفوز غدا بالجائزة، لكنه يتمسك باألمل 

الكبر هذه املرة أيضا.
وكان رونالدو عادل رصيد مييس يف أهم 

جوائز للفيفا قبل 11 شهرا، عندما أحرز 
جائ��زة الفيفا ألفضل العب يف العامل عام 
2017، وذلك خال الحفل الذي أقيم يف 

لندن يف 23 أكتوبر املايض.
وينف��رد رونال��دو بالص��دارة يف قامئ��ة 
الجوائز الفردية الكبرة، حيث أحرز 11 
جائ��زة من هذه الجوائز الفردية الكبرة 
مقاب��ل 8 جوائ��ز ملييس نجم برش��لونة 
اإلس��باين. وأحرز رونالدو جائ��زة الكرة 
الذهبي��ة 5 م��رات حيث حص��ل عليها 
يف اس��تفتاء أفضل العب يف العامل خال 
و2016  و2014  و2013   2008 أع��وام 
و2017 وهي الجائزة املقدمة من مجلة 
“فرانس فوتب��ول” الفرنس��ية الرياضية 

املتخصص��ة، عل��ام ب��أن جائ��زة املجلة 
اندمجت مع جائزة الفيفا يف 6 س��نوات 

متتالية من 2010 إىل 2015.
ومع انفصال الجائزتني مجددا يف 2016، 
نال رونالدو دفعة رائعة لانفراد بصدارة 
قامئة أك��ر الاعب��ني تتويج��ا بالجوائز 
الفردية الكبرة، حيث توج بجائزة الكرة 
الذهبي��ة يف أواخر عام 2016 ويف أواخر 
2017، وحصد جائ��زة الفيفا يف العامني 

املاضيني أيضا.
وتوج رونال��دو بالكرة الذهبية األوىل له 
يف 2008 ك��ام فاز بها مج��ددا يف 2016 

و2017، بعد انفصال الجائزتني.
وخال اندم��اج الجائزتني منذ 2010 إىل 
2015، فاز بها رونالدو يف 2013 و2014 
كام فاز بجائ��زة الفيفا يف 2008 و2016 
و2017 وف��از بجائ��زة أفض��ل العب يف 

أوروبا يف أعوام 2014 و2016 و2017.
ويف املقابل، ف��از مييس بكل من جائزيت 
الفيفا والك��رة الذهبي��ة يف 2009 وفاز 
بالجائ��زة املوح��دة 4 م��رات يف 2010 
و2011 و2012 و2015، كام توج بجائزة 

أفضل العب أورويب يف 2011 و2015.

مودريتش مرشح فوق العادة

الثالثي المرشح للجائزة

موريني��و  ش��كك جوزي��ه  )وكاالت(: 
مدرب مانشس��رت يونايت��د، يف عقلية 
العبيه، بعدم��ا اكتفى فريقه بالتعادل 
1-1 م��ع وولفرهامبت��ون، يف الدوري 

اإلنجليزي السبت.
وق��ال موريني��و ال��ذي كال املدي��ح 
يدربه مواطنه  ال��ذي  لوولفرهامبتون 
الربتغايل نونو إس��بريتو سانتو “األداء 
مل يك��ن جي��دا، وولفرهامبتون دخل 
املب��اراة بالطريقة الت��ي أحبها، وهي 

كأنها نهايئ كأس العامل”.
وأضاف “هذه هي العقلية التي أحب 
أن ميتلكها فريقي يف كل مباراة، لكنها 

كانت لدى املنافس”.
ورد موريني��و بنربة الذعة عى س��ؤال 
عام إذا كان يش��عر ب��أن العبيه يجب 
أن يتعلم��وا ذلك، فق��ال “هذه أمور 

يف  طف��ا  تك��ون  عندم��ا  تتعلمه��ا 
األكادمييات، لس��ت بحاجة لخربة عى 

أعى مستوى لتتعلم ذلك”.
ومىض “هذه أبسط قواعد كرة القدم، 
يج��ب أن تلع��ب بأق��ى م��ا لديك 
حتى لو كن��ت يف دوري ضعيف أمام 

منافسني ضعفاء...”.
وأكم��ل “املناف��س كان يف املباراة منذ 
الدقيق��ة األوىل، لع��ب كل ك��رة وكل 
ثانية بحامس ورغب��ة، ومل نفعل ذلك، 
بدأنا كل ش��وط بفتور، م��ن الصعب 
الف��وز باملباريات عندم��ا تلعب بهذه 

الطريقة”.
وأكد مورينيو، بعد فوز فريقه يف ثاث 
مباريات متتالية خارج ملعبه وآخرها 
عى يونج بويز يف دوري أبطال أوروبا 
يوم األربعاء، قبل التعادل السبت، أنه 

يشعر باالرتباك من أداء يونايتد.
وق��ال “ال أس��تطيع تفس��ر اخت��اف 
العقلي��ة، ألنني مل يس��بق أن امتلكت 
اختاف��ا يف العقلي��ة، بالنس��بة يل من 
بث��اث  فزن��ا  األم��ر،  الصع��ب رشح 
مباريات خارج أرضنا، عدنا مبعنويات 

جيدة وسام ألننا تعافينا”.
وتابع “مل نواجه متاعب تتعلق برتاكم 
املباريات، لذا نعم، هذا موقف يتعلق 
بعقلي��ة الاعب��ني، مرة أخ��رى هناك 
فريق جاء ليلع��ب مباراة العمر وآخر 

جاء لاسرتخاء”.

)وكاالت(: احتف��ظ املاك��م الربيطاين 
أنطوين جوشوا بألقابه يف الوزن الثقيل 
بتفوقه عى الرويس ألكسندر بوفتكني 
يف النزال ال��ذي أقيم بينهام يف ملعب 

وميبيل يف لندن.
وحسم جوش��وا املنافس��ة يف الجولة 
الس��ابعة بق��رار من الحك��م، بعدما 
وجه لكمة قوية مبارشة باليد اليمنى 
تبعتها أخرى باليرسى، ما أدى لسقوط 
بوفتك��ني. وعى رغ��م أن األخر متكن 
من الوقوف مجددا قبل انتهاء الوقت 
األقى املسموح، اال أن جوشوا عاجله 
بالهج��وم، ما دفع الحكم إلنهاء النزال 
قبل دقيقة و59 ثانية من نهاية الجولة 

السابعة.
وتلقى املاكم الرويس البالغ 39 عاما، 
خس��ارته األوىل باإليقاف، يف حني عزز 

جوش��وا )28 عاما( رصيده يف املاكمة 
اىل 22 انتص��ارا )بينه��ا 21 بالرضب��ة 
واحتف��ظ  ن��زاال،   22 يف  القاضي��ة( 

بلقب الوزن الثقي��ل )االتحاد العاملي 
للماكمة،  العاملية  املنظمة  للماكمة، 

والجمعية العاملية للماكمة(.
ويتضم��ن رصي��د جوش��وا وبوفتكني 
ميدالي��ة ذهبي��ة أوملبي��ة يف ال��وزن 
الثقي��ل، األول يف أوملبياد لندن 2012، 
والث��اين قبل��ه بثامنية أع��وام يف أثينا 

.2004
وقال جوشوا لقناة “سكاي سبورتس”، 
“بوفتكني هو منافس قاس جدا وأثبت 
ذل��ك الليلة )...( أدرك��ت أنه قوي يف 

الرأس لكن ضعيف يف الجسد”.
أض��اف “لق��د اس��تعدت )الرضبات 

القوية( بيدي اليمنى مجددا”.

)وكاالت(: حقق نابويل، وصيف 
بط��ل املوس��م امل��ايض، أم��س 
ب��إرشاف  الرابع  ف��وزه  األح��د 
مدربه الجديد كارلو انش��يلويت 
عى حس��اب مضيفه تورينو يف 
الدوري  من  الخامس��ة  املرحلة 

اإليطايل لكرة القدم.
وبع��د فوزين متتالي��ني يف أول 
مرحلت��ني م��ن البطول��ة ع��ى 
التس��يو )1-2( ومي��ان )3-2(، 
مني رجال أنشيلويت بهزمية أوىل 
بثاثية  أرض س��مبدوريا  ع��ى 
بيضاء، قب��ل أن يعيدوا الوصل 
م��ع االنتص��ارات بفوزهم عى 
فيورنتين��ا )-1صفر( وأمس عى 

تورينو.
عى ملعب االوملبيكو يف تورينو، 

افتت��ح الضي��وف التس��جيل يف 
ا عندما تلقى  وق��ت مبكر ج��دًّ
لورنتس��و إنس��ينيي كرة داخل 
املنطقة تابعها يف سقف الزاوية 

اليمنى )4(.
وسيطر نابويل بشكل شبه كامل 
عى املجريات، وس��نحت فرص 
عدة لاعبيه الس��لوفايك ماريك 
هامس��يك من رضب��ة رأس اثر 
ركني��ة )10(، والبلجييك درايس 
مرتن��ز )13( وس��يموين فردي 
)15( قب��ل أن ينج��ح فردي يف 
إضافة الهدف الثاين بعد عرضية 

من مرتنز )20(.
ويف مستهل الشوط الثاين، قلص 
اإليطايل  واملنتخب  تورينو  نجم 
أندريا بيلويت الف��ارق من ركلة 

بها سيباس��تيانو  تس��بب  جزاء 
لوبرتو بإعاقته اإلس��باين أليكس 

برنغوير رومرو )51(.
وأعاد إينس��ينيي رسيعا الفارق 
بتس��جيله  عه��ده  س��ابق  إىل 
الهدف الثالث من هجمة مرتدة 
رسيع��ة لناب��ويل )59(، رافًع��ا 

رصي��ده إىل أربعة أهداف هذا 
املوسم وشارك الفرنيس غريغوار 
ديفرل )س��مبدوريا( والبولندي 
كريس��توف بياتيك )جنوى( يف 

صدارة ترتيب الهدافني.
ورف��ع ناب��ويل رصي��ده إىل 12 

نقطة.

عودة التوتر

جوشوا يحتفظ بلقب الوزن الثقيل

فـوز رابـع لنـابـولـي

جوزيه مورينيو

أنطوني جوشوا

)وكاالت(: تلقى أسطورة كرة القدم 
األرجنتينية دييغو مارادونا خسارته 

األوىل كمدرب لفريق دورادوس 
املكسييك املشارك يف دوري الدرجة 
الثانية، يف مباراة بدا خالها شديد 

التوتر ووجه انتقادات متكررة للحكام.
وأتت الخسارة ضد مضيفه فريق 

ألربيخس بنتيجة 0-1.
وبعد شوط أول هادئ، بدا مارادونا )57 عاما( متوترا بشكل 

كبر يف الشوط الثاين، وطالب الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح 
فريقه عى خلفية ملسة يد من أحد العبي الفريق املنافس.

كام قام مارادونا بالتوجه اىل الحكام بعد صافرة النهاية لتكرار 
احتجاجه. وقال الاعب السابق الذي قاد منتخب باده اىل لقب 

مونديال 1986 يف املكسيك “ال أحب التحدث اىل الحكام )...( 
الفريقان قدما مباراة استثنائية”.

أضاف “لكن بوجود حكم آخر أفضل، كانت املباراة ستكون 
مجنونة. حكم اليوم غفل عن أمور عدة ومل يفرض احرتام 
القوانني”. وعني مارادونا يف وقت سابق من سبتمرب، مدربا 

لدورادوس، ومقره يف والية سينالوا التي تعرف بالحضور القوي 
لشبكات تجارة املخدرات فيها.

وحقق فريق مارادونا فوزا كبرا بنتيجة 1-4 يف املباراة األوىل 
للمدير الفني الجديد، والتي أقيمت قبل نحو عرشة أيام.

وبعد تجارب تدريبية شملت املنتخب األرجنتيني وناديي 
الوصل والفجرة اإلماراتيني، وصل مارادونا اىل دورادوس، يف 

خطوة مفاجئة مل تخل من التعليقات الساخرة السيام عرب مواقع 
التواصل، نظرا ألن الاعب القصر القامة والذي زاد وزنه بشكل 
كبر بعد توقفه عن مزاولة اللعبة، عرف سابقا بإدمانه تعاطي 

املخدرات اىل حد شكل خطرا عى حياته.
عى صعيد آخر، أبدى مارادونا السبت عزمه عى تقديم 100 

كرة قدم موقعة منه لبيعها واالفادة من عائداتها ملساعدة ضحايا 
األمطار الغزيرة التي هطلت عى والية سينالوا يف شامل غرب 

املكسيك.
وقال “أنا ألتزم بتوقيع 100 كرة قدم بهدف أن يتمكن 

املترضرون، بفضل كرات قدم موقعة مني، يف الحصول عى 
الحساء واألدوية، ألن هذا أكر ما ينقصهم يف الوقت الحايل”، 
وذلك يف رشيط مصور بثه ناديه. وحض مارادونا الناس عى 
تقديم املساعدات ملركز إغاثة أقيم يف ملعب النادي مبدينة 

كالياكان، إحدى أكر املناطق ترضرا باألمطار والفيضانات.

)وكاالت(: سقط تشيليس يف فخ التعادل السلبي بدون أهداف 
أمام مستضيفه وست هام يونايتد، يف ديريب لندن، ضمن 

منافسات الجولة السادسة من الدوري اإلنجليزي املمتاز أمس 
األحد. وارتفع رصيد تشيليس إىل 16 نقطة يف املركز الثالث 

بالتساوي مع مانشسرت سيتي الثاين، بينام ارتفع رصيد وست 
هام إىل 4 نقاط يف املركز السابع عرش. ويتصدر ليفربول 

املسابقة، بعد تحقيقه العامة الكاملة بعد 6 جوالت.

خسارة مارادونا

تشيلسي يتوقف

دييغو مارادونا

تشيلسي توقف بعد 5 انتصارات متتالية
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ال���ش���م���ري ي���رع���ى اف���ت���ت���اح “ان����ك����ل س�����ام ك��اف��ي��ه”

المطار يستقبل السعوديين بالهدايا

برعاية ع�شو جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�شناعة البحرين والع�شو ال�شابق مبجل�س 
الن���واب عبداحلكي���م ال�شم���ري وبح�ش���ور 
�شفري مملك���ة البحري���ن يف م�شق���ط جمعه 
الكعب���ي ك�شيف ����رف مت افتت���اح كافيه 

ان���كل �شام يف الرف���اع ال�رقي يف بوكوارة، 
الذي يقدم الك���ويف بطريقة جديدة والأول 
مرة يف البحرين ع���ن طريق تقدمي القهوة 
الب���اردة يف اأكيا����س ب�ش���كل متميز وبطعم 

رائع وبنكهات جديدة من نوعها.

واأثن���ى ال�شم���ري على م����روع املقهى 
وتق���دمي القهوة لفئ���ة ال�شب���اب بطريقة 
مبتك���ره جتم���ع فيه���ا ب���ن فن���ون اإعداد 

القهوة وتقاليد تقدميها بن ال�شعوب
واأكد ال�شمري اأهمي���ة م�شاريع ال�شباب 

الرائ���دة حي���ث متثل تل���ك امل�شاريع رافد 
مهم لدعم م�شاهمة القطاع اخلا�س بالناجت 
املحل���ي ململك���ة البحرين ودخ���ل م�شتقل 
يغنيهم عن االنخراط بالوظائف التقليدية 
وم�شاح���ة م���ن االإب���داع خلل���ق م�شتقبله���م 

امل�رق.
ويف خت���ام ت�ريحه، اأك���د ع�شو جمل�س 
اإدارة الغرف���ة ع���ن �سعادته الفتت���اح هذا 
امل�روع اأو اأي م����روع يحمل اأفكاًرا جديدة 

ومتميزة بامل�شتقبل.

ا�شتقبل���ت �رك���ة مط���ار البحري���ن، اجلهة 
امل�سوؤول���ة ع���ن اإدارة وت�سغيل مط���ار البحرين 
ال���دويل، االأخوة ال���زوار ال�شعودين القادمن 
الى مملك���ة البحرين عرب مطار البحرين الدويل 
بالهداي���ا التذكاري���ة مبنا�شبة الي���وم الوطني 
الثامن والثمان���ن للمملكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيق���ة، مبتهلن ال���ى اهلل تعالى اأن يعيده 
عل���ى مقام خ���ادم احلرم���ن ال�ريف���ن امللك 
�شلم���ان ب���ن عبد العزي���ز اآل �شع���ود واإلى ويل 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
للمملك���ة العربي���ة ال�شعودية �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز 
اآل �شع���ود وال���ى اإخوتن���ا ال�شع���ب ال�شع���ودي 

ال�ّشقيق مبزيد من االأمن واالأمان واالزدهار.

“السالم “ و”جرافيتي” يرفهان األيتام

ا ل� “درة البحرين” “سي بي آر إي” مستشاًرا استراتيجّيً

“ب��اس” ت���درّب 148 ط��الب���ا

“فيفا” تحصد “أفضل خدمة لقطاع األعمال”

نظ����م م�����رف ال�شالم-البحري����ن 
زي����ارة اإلى “جرافيتي ان����دور �شكاي 
دايفين����غ” النفق الهوائ����ي الزجاجي 
للطريان احلر الداخلي خلم�شن طفالً 
من جمعي����ة ال�شنابل لرعاي����ة االأيتام 
لتجرب����ة رائعة للطريان احلر الداخلي 
يف بيئ����ة اآمنة وق�ش����اء وقت ممتع مع 
فريق مب����ادرة ال�ش����الم لل�شعادة من 

م�رف ال�شالم-البحرين. 
ياأت����ي ه����ذا الن�س����اط التطوع����ي 

م����ع امل�سوؤولي����ة االجتماعية  متا�سياً 
للم�����رف وبالتع����اون م����ع جرافيتي 
البحريني  الوع����ي لل�شب����اب  لزي����ادة 
بالريا�شة املحلية الوحيدة للطريان 
احلر الداخل����ي ولتعزيز مبادرتنا نحو 
ن�����ر ال�شع����ادة  يف قل����وب جمتمعن����ا 
املحلي ون�شل����ط االأ�شواء على فئٍة ال 
تقل اأهمي����ة عن غريه����ا، الأنهم جيل 

امل�شتقبل الواعد.
ونحن يف م�رف ال�شالم-البحرين 

ندع����م ونرع����ى ون�شج����ع املب����ادرات 
والفن����ون  التعلي����م  يف  املجتمعي����ة 
واالأن�شط����ة  والثقاف����ة  والريا�ش����ة 
االأخرى ذات ال�شلة التي حتفز النا�س 
عل����ى اتخاذ خط����وة اإ�سافية لتحقيق 

طموحاتهم للنجاح يف احلياة. 
كما ننتهز ه����ذه الفر�شة لنقدم 
امتنانن����ا ملرك����ز جرافيت����ي وجمعية 
ال�شناب����ل لرعاي����ة االأيت����ام لتحقي����ق 

ذلك.

ع���ن  مارين���ا  درة  �رك���ة  اأعلن���ت 
توقي���ع اتفاقية تعي���ن �ركة �شي بي 
اآر اإي البحري���ن املتخ�س�سة يف تقدمي 
القط���اع  يف  االإ�شت�شاري���ة  اخلدم���ات 
العقاري كم�شت�شار اإ�شرتاتيجي مل�روع 
درة مارينا، ومن خ���الل هذه االتفاقية 
�شتق���وم �ركة �شي ب���ي اآر اإي البحرين 
االإ�شت�شارات وامل�شورة  بتقدمي حلول 
والتقيي���م  الت�سغيلي���ة  اجلوان���ب  يف 
امل���ايل للم����روع وخطة عم���ل امل�روع 
اال�شرتاتيجي���ة  والتوجه���ات  احلالي���ة 

امل�شتقبلية مل�روع درة مارينا.
م���ن جانب���ه، اأعرب رئي����س جمل�س 
اإدارة درة مارينا فهد بو�شقر عن ثقته 
يف مهني���ة وخربة فريق العمل يف �ركة 
�ش���ي بي اآر اإي البحري���ن، بجانب �شجل 
ال�ركة املتمي���ز يف جمال اال�شت�شارات 

واال�شتثمار العقاري. 
م���ن  الن���وع  ه���ذا  ب���اأن  واأ�ش���اف 
االتفاقيات وال�راكات ين�شب يف اإطار 

توج���ه �رك���ة درة مارينا لدع���م تقدم 
امل�روع و�شمان حتقيق جناحه.

م���ن جانب���ه، اأع���رب املدي���ر العام 
ل�ركة �شي بي اآر اإي البحرين ريت�شارد 
بوثم عن �شعادته ب�شبب ثقة �ركة درة 

مارينا يف تعين �رك���ة �شي بي اآر اإي، 
لتقوم به���ذا الدور اال�شت�شاري املهم، 
موؤكًدا اأن���ه م�رسور باأن يعم���ل مع اإدارة 
ال�رسك���ة لتطوير هذا امل����رسوع ال�سخم 

واملتنوع مبكوناته العقارية.

مط���ار  خدم���ات  �رك���ة  ا�شتقبل���ت 
البحرين )با�س( 86 طالباً من املدار�س 
واملعاهد ال�شناعية، خالل العام اجلاري 
2018، وذل���ك من منطل���ق م�سوؤوليتها 
املجتمعي���ة يف تدريب وتاأهي���ل الطلبة 
يف مملكة البحرين، حي���ث تعرف الطلبة 
خ���الل ف���رتة تدريبهم على اآلي���ة العمل 
والثقاف���ة الوظيفي���ة، باالإ�شاف���ة اإل���ى 
االأق�شام الهند�شي���ة وتلك ذات العالقة 

مع تخ�س�ساتهم ال�سناعية.
عل���ى �شعي���ٍد مت�ش���ل، ا�شتقبل���ت 
جامعي���اً مت  62 طالب���اً  اأي�ش���اً  ال�رك���ة 
تدريبه���م يف خمتل���ف اأق�ش���ام واإدارات 
اخل���ربات  اإك�شابه���م  به���دف  ال�رك���ة، 
الالزم���ة ل�ش���وق العمل، وذل���ك انطالقاً 
م���ن اإ�شرتاتيجي���ة ال�رك���ة الهادفة اإلى 
اال�شتثم���ار يف ال���روة الب�ري���ة وتاأهيل 
الك���وادر الوطني���ة للعم���ل يف قطاعات 

الطريان وخدمات املطارات.
ويف ه���ذا ال�ش���دد ق���ال مدي���ر اأول 

الب�شتك���ي  خال���د  والتدري���ب  التعلي���م 
“فت���ح �ركة )با����س( اأبوابها ال�شتقبال 
الطلب���ة الراغب���ن يف تطوي���ر مهاراتهم 
وخرباتهم، وذلك بالتن�شيق مع عدد من 
اجلهات الر�شمي���ة يف اململكة من بينها 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ووزارة العمل 

والتنمية االجتماعية”.

يف  “�شممن���ا  الب�شتك���ي  واأ�ش���اف 
ال�رك���ة جمموعات متنوعة م���ن الربامج 
التدريبي���ة، م�سنف���ة ملختل���ف الفئات 
م���ن الطلب���ة، وذل���ك مب���ا يتنا�ش���ب مع 
موؤهالتهم االأكادميية ومعارفهم، وذلك 
مل�شاع���دة الطلبة يف اختي���ار م�شاراتهم 

العملية”.

البحري���ن جائزة  ح�ش���دت فيف���ا 
“اأف�شل خدمة لقطاع االأعمال” للعام 
االت�س���االت  ع���امل  موؤمت���ر  2018 يف 
يف ال����رق االأو�ش���ط 2018 الذي عقد 
يف دب���ي موؤخ���راً؛ اعرتاف���اً مب�سريتها 
الناجح���ة يف تق���دمي خدم���ات تقني���ة 
املعلوم���ات واالت�ش���االت ال�شحابي���ة 
االحتياج���ات  جمي���ع  تغط���ي  الت���ي 
الرئي�شي���ة الأ�شحاب قطاع االأعمال يف 

البحرين.
التنفيذي عليان  الرئي����س  وقال 
الوتي���د: “اإن ح�شولن���ا عل���ى اجلائزة 
هو م�سدر فخر واعت���زاز بالن�سبة لنا. 
ب�شفتن���ا ال�رك���ة الرائ���دة يف قط���اع 
واالأك���ر  االت�ش���االت واالأ����رع من���واً 
ابت���كارا يف البحري���ن، ف���اإن االبت���كار 
والتح���ول الرقم���ي يق���ع يف �شمي���م 
كل م���ا نقوم به وق���د اتخذنا خطوات 
كبرية نح���و تقدمي اأف�ش���ل اخلدمات 
لعمالئن���ا وتطوير تقني���ة املعلومات 

واالت�شاالت يف اململكة”.
واأ�ش���اف: “تق���دم �رك���ة فيف���ا 
خدم���ات احلو�شبة ال�شحابية مل�شاعدة 
اختي���ار احلل���ول  االأعم���ال يف  قط���اع 
الرقمية التي ت�شاعدهم على التعامل 
مع اأه���م التحدي���ات الت���ي تواجههم 

كالتحدي���ات املالي���ة اأو التقنية. لقد 
حر�شن���ا عل���ى تزويد عمالئن���ا بحلول 
مبتك���رة ومتخ�س�س���ة متكنه���م م���ن 
جترب���ة م�شتوي���ات جدي���دة م���ن منو 
االأعم���ال وحت�شن كف���اءة نظام تقنية 

املعلومات اخلا�س بهم”.
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اأك����د النجم اأحمد فهمي اأنه مت اال�شتق����رار ب�شكل نهائي على فكرة 
م�شل�شله اجلديد الذي تعاقد على تقدميه مع �رشكة “�شيرنجي”، واملقرر 
عر�ش����ه يف �شهر رم�شان املقبل، م�شريا اإلى اأن الفكرة كوميدية غريبة، 
وتعتم����د على العائل����ة يف االأحداث، وذلك ا�شتمرارا مل����ا قدمه يف فيلمه 

االأخ����ري “الكوي�شني” ال����ذي دارت اأحداثه حول العائل����ة. واأو�شح فهمى 
اأن����ه بداأ فعليا يف عقد جل�ش����ات التح�شري اخلا�شة بامل�شل�شل مع املخرج 
اأحم����د اجلندي وال�ضيناري�ضت م�ضطفى �ضقر، لو�ضع اخلطوط العري�ضة 

اخلا�ضة بطبيعة املو�ضوع وال�ضخ�ضيات يف �ضهر رم�ضان املقبل.

مسافات

سلمان زيمان يحيي حفال في الكويت

يحيي الفن���ان البحريني القدير �شلم���ان زميان حفال 
بتاري���خ 12 دي�شم���ر وذل���ك �شم���ن فعالي���ات املو�شم 
الثق���ايف ال 24 لدار الآثار بدولة الكويت، والذي يت�ضمن 
اي�ضا اأم�ضي���ات فنية ومو�ضيقية وحما����رات متخ�ض�ضة 
ودورات تثقيفي���ة، وم���ن االأم�شي���ات املو�شيقي���ة التي 
اعلن عنها اإل���ى جانب اأم�شية �شلم���ان زميان.االأربعاء 26 
�شبتم���ر فرقة بن ح�ش���ني ال�شعبية مع الفن���ون البحرية، 
و24 اأكتوبر اأم�شية االأغني���ات ال�شعبية الكويتية يقدمها 
اأحمد ال�ضاحل���ي والأ�ضدقاء، 31 اأكتوب���ر مواهب واعدة: 
اأحم���د ال�شن���ي واالأ�شدق���اء، 14 نوفم���ر اأم�شي���ة البيانو 
للعازف���ة لولوة ال�شم���الن، 28 نوفمر اإيقاع���ات كويتية 
للفن���ان فتح���ي ال�ضق���ر، 5 دي�شم���ر مو�شيق���ى الهبان 
للفنان فا�ش���ل الكنكوين، 19 دي�شمر ليلة يف االأوبرا مع 
ال�شوبرانو الكويتية اأماين احلجي، 26 دي�شمر �شامريات 
مع �شماح العتال، 9 يناي���ر 2019 مو�شيقى الثمانينيات 

للفنان���ة نادي���ة م�ضطف���ى وفرقته���ا املو�ضيقي���ة، 23 
يناي���ر الكمان يغني الكويت للعازف مب���ارك اأبوعيد، 30 
يناي���ر اأم�شية القانون للعازف ب�ش���ام البلو�شي، 3 فراير 
مو�شيقى كال�شيكية م���ع املاي�شرتو �شليمان الديكان، 6 
فرباي���ر مو�ضيقى من احلجاز م���ع الفنان حممد املطريي، 
10 فراير املو�شيقى الكويتية املعا�رشة مع عامر جعفر، 
13 فراي���ر مو�شيقى العود يف اجلزي���رة العربية للفنان 
اإبراهي���م طامي، 27 فراي���ر اأغنيات كويتي���ة مع الفنان 
وامللح���ن حممد البعجي���ان، 6 مار�س اأم�شية ع���ود ُعمانية 
للفن���ان يو�شف اللويحي، 27 مار�س م���ن الرتاث البدوي 
ملاجد الهاجري واالأ�شدقاء، 10 اأبريل مو�شيقى من النوبة 
للفنان األفري���د جميل، 17 اأبريل اأم�شي���ة البيانو للعازف 
في�ضل البحريي، ويختتمها الفنان �ضلمان العماري يف 24 

اأبريل مع املو�شيقى ال�شعبية الكويتية.

انطالق فعاليات تدريبية سينمائية

مهرجان الجونة يعرض 34 بوسترا من أفالم يوسف شاهين
     طارق البحار من م�رص

�شم���ن ن�شاط���ات مهرجان اجلون���ة ال�شينمائي 
هذا الع���ام افتتح معر�س خا����س لبو�شرتات افالم 
املخ���رج الراحل يو�ش���ف �شاهني بح�ش���ور عدد من 
جن���وم الف���ن، كان اأبرزه���م النجم���ة لبلب���ة، ريهام 
املخ���رج  وزوجت���ه،  )اأب���و(  املط���رب  عبدالغف���ور، 
ام���ري رم�ضي����س، و�ضل���وى حمم���د عل���ي، كم���ا ح�ر 
املخرج���ان داود عبدال�ضي���د وي����ري ن����ر اهلل اإلى 
جان���ب املنتجني جاب���ي وماريان خ���وري وعدد من 
جن���وم الف���ن وال�ضحافة واحل�ضور، وج���اء ذلك بعد 
اأن ق���ررت اإدارة مهرج���ان اجلون���ة تك���رمي املخرج 
يو�ش���ف �شاه���ني، يف الن�شخ���ة الثاني���ة للمهرجان، 
مبنا�شبة م���رور 10 �شنوات عل���ى رحيله، ايل جانب 
كبار ال�شينما العامليني، وهم فيديريكو فيلليني، 
واإجنم���ار بريجم���ان وبالتزامن مع االحتف���اء بذكراه 
من قبل ال���� ”�شينماتيك” الفرن�شي، وبالتعاون مع 
�ركة اأفالم م�ر العاملية )يو�ضف �ضاهني و�ركاه(.
من ا�ضهر البو�ض���رات التي عر�ضت يوم اأم�س 
فيل���م ”ودعت حب���ك” لفري���د االأطر����س و�شادية، 
و”بياع اخلوامت” لف���ريوز و”�ضيدة القطار” 1952 
وغريه���ا، ووا�ش���ل املهرج���ان االحتف���اء باملخ���رج 
العاملي بعر�س ن�شخ���ة مرممة من فيلم »املهاجر« 
بح�ش���ور الفنان���ة ي����رشا، كذل���ك االحتف���ال عر�ش���ا 
مو�ضيقي���ا حتت اإ����راف املاي�ض���رو ه�ضام جرب من 
مو�ضيق���ى للقطات م���ن اأفالمه. وحر�ض���ت الفنانة 
الكبرية لبلبة التقاط �ضورة تذكارية بجانب اأفي�س 
فيل���م “الآخر” للمخرج الكب���ري يو�شف �شاهني اأمام 
اجلمهور احلا����ر، وا�ضرجعت ذكرياتها مع الفيلم 

الذي قدم يف 1999. 
 

منطلق الجونة
وانطلق����ت اأي�ض����ا فعالي����ات منطل����ق اجلونة 
ال�ضينمائ����ي �ضم����ن من�ض����ة اجلون����ة ال�ضينمائية، 
فت����م تق����دمي جل�ش����ة تدريبي����ة بعن����وان “اإمكانية 
تق����دمي م�رشوع����ك” وعق����دت موؤ�ش�ش����ة “دوك�����س 

بوك�����س” جل�شة ع����ن “خاط����ر ال�شينم����ا الوثائقية 
يف الع����امل العرب����ي” ويعت����رب منطل����ق اجلون����ة هو 
اجلانب الح����رايف ملن�ضة اجلون����ة ال�ضينمائية، اإذ 
يتي����ح للمخرجني واملنتجني الع����رب وم�شاريعهم 
ال�ضينمائي����ة �ضواء كانت يف “مرحل����ة التطوير” اأو 

“مراح����ل ما بعد االإنتاج” فر�����س فريدة للح�ضول 
عل����ى الدع����م الفن����ي اأو امل����ايل اأو كليهم����ا. ويعد 
منطلق اجلونة اأحد ق�ضم����ي من�ضة اجلونة والق�ضم 
الآخ����ر هو ج�ر اجلونة ال�ضينمائ����ي الذي يعد نقطة 
التق����اء ومن����رب حوار ومنت����دى ملختل����ف الأ�ضوات 
ال�شينمائي����ة وج�����رشٌ للتوا�شل ب����ني ال�شينمائيني 

العرب ونظرائهم الدوليني.
يتمث����ل م�شعى مهرج����ان اجلون����ة ال�شينمائي 

الرئي�����س يف عر�����س جمموع����ة متنوعة م����ن االأفالم 
ال�شينمائي����ة للجمهور املح����ب لل�شينما واأن يكون 
و�شيل����ة للتوا�ش����ل ب����ني الثقاف����ات املختلفة من 
خ����الل الف����ن ال�شابع وي�ش����كل اكت�ش����اف كل ما هو 
جديد املنح����ى الأ�ضا�ضي للمهرج����ان، حيث يطمح 
اأن يغدو اأحد العوامل املحفزة لتطوير ال�ضينما يف 
املنطقة العربية وذلك من خالل ذراعها الحرايف: 

من�ضة اجلونة ال�ضينمائية.
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ترشيـــح سيــــروس لجــائــــزة عالميــــة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 88... وعبر وسائل التواصل االجتماعي

بمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

مشاهير الفن ... “دام عزك يا السعودية”

الرويعي يقدم “كيريوغرافيا التعبير الجسدي”

نجم يشارك في مهرجان الراوي بالشارقة

مت اختيار الفنان البحريني �شريو�س من �شمن املر�شحني 
جلائ���زة “باما اورد 2018” لفئة اف�شل منتج مو�شيقي وموزع 
مو�شيقي يف ال�رشق االأو�شط، حيث فتح رابط خا�س للرت�شيحات 
ومن املوؤمل اأن ينال “�شريو�س” اأ�شواتا عديدة نظرا ل�شهرته 
الوا�شعة وقوة اأداءه. علما باأن للفنان “�شريو�س“ اأعمال كثرية 
مع كبار الفنانني واملطربني اأمثال عبداملجيد عبداهلل ورا�شد 
املاج���د وفهد الكبي�شي، كما قام بتوزيع اأغنية “�شيدي” وهي 
ق�شي���دة نظمها ممث���ل جاللة امللك لالأعم���ال اخلريية و�شوؤون 
ال�شب���اب رئي����س املجل�س االأعل���ى لل�شب���اب والريا�شة رئي�س 
اللجنة االأوملبية البحرينية �شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة 
واأهداها جلالل���ة امللك مبنا�شبة عيد الفط���ر املبارك واعتزازا 
م���ن �شموه باالإجنازات التي حققته���ا اململكة يف العهد الزاهر 

حل�رشة �شاحب اجلاللة امللك يف �شتى املجاالت.

أحداث

تع���رف كي���ف تتعامل م���ع ال�شعوبات 
والق�شايا.

تتج���اوز ال�شعوبات برفق���ة االأ�شدقاء 
االأوفياء.

الت���زم وعودك جتاه الزمالء وال تتهرب 
من م�شوؤولياتك.

ا�شتف���د من بع����س الفر����س الذهبية 
التي تتاح لك.

ال حتاول رفع اأوزان ثقيلة فاأنت تعاين 
اأملاً يف الظهر.

ال تتخل عن الريا�شة اأبًدا.

مو�شوعات كثرية مهم���ة تناق�شها مع 
املدير اليوم.

تتخطى مرحلة م���ن ال�شعوبات تركت 
فيك اأثراً �شلبياً.

ال تختل���ق االأع���ذار كلما عر����س عليك 
القيام بن�شاط.

تتخل����ص م���ن الكث���ر م���ن ال�شغوط 
الكبرية.

ت�شتبع���د تعاون���اً م���ع فئ���ات جدي���دة 
وتبّدالً لبع�س االأو�شاع.

ا�شتفد م���ن الطق�س اجلي���د ملمار�شة 
امل�شي �شباحاً.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

غ�شت و�شائ���ل التوا�ش���ل االجتماعي 
للمملك���ة  وامل�شاه���ري  الفنان���ني  بته���اين 
ال�شقيقي���ة بعيده���ا  ال�شعودي���ة  العربي���ة 
الوطن���ي ال���� 88 الذي �ش���ادف اأم�س االأحد 
)23 �شبتم���ر(، حي���ث �شجل���وا كلم���ات يف 
ح�شاباته���م ال�شخ�شي���ة تع���ر ع���ن حبه���م 
العربي���ة  اململك���ة  الك���رى  لل�شقيق���ة 
ال�شعودي���ة وقيادتها متمن���ني لها، مزيدا 
م���ن التقدم واالزدهار يف ظ���ل قيادة خادم 
احلرم���ني ال�رشيف���ني املل���ك �شلم���ان ب���ن 
اآل �شع���ود. الفنان���ة �شفيق���ة  عبدالعزي���ز 
يو�شف كتبت” ب���كل احلب والتقدير اأهنئ 
مملكتن���ا احلبيب���ة مل���كا وحكوم���ة و�شعب���ا 
..الله���م احفظها ومن عليه���ا وادم عليهم 

االأمن واالأمان ...ودام عزك يا وطن”
ون�رش الفنان واملنتج قحطان القحطاين 

بو�شرت مكتوب عليه “بلدنا بلدكم “ 
الفنان���ة هيف���اء ح�شني كتب���ت “عا�س 
امللك للعلم والوطن” وبدوره كتب الفنان 
“وطن���ي  النم���ر  عبداملح�ش���ن  ال�شع���ودي 

احلبيب ... عزنا وفخرنا” .
با�ش���م  الكويت���ي  والفن���ان  املنت���ج 
عبداالأمري كتب “الي���وم الوطني ال�شعودي 
ع�ش���ى اأيامك���م كلها اأعي���اد”، اأم���ا الفنان 
الكويتي القدير حممد جابر “العيدرو�شي” 
فق���د كتب “الي���وم الوطني ال�شع���ودي ... 

اللهم ادم علينا نعمة االأمن واالأمان”. 
الفن���ان الكويت���ي خال���د اأم���ني كتب 
“العي���د الوطن���ي ال�شع���ودي... اهلل يجعل 

اأيامكم كلها اأعياد وازدهار وفرح”. 
وكان���ت م�شارك���ة الفن���ان عبدالعزيز 
امل�شل���م “ال�شعودية الغالي���ة... اأهنئ ملكا 
وقي���ادة و�شعب���ا مبنا�شب���ة الي���وم الوطني 
ال�شع���ودي ال���� 88 ... ندع���و اهلل اأن ي�شدد 
خطى خادم احلرم���ني ويدمي الرخاء واالمن 
على اأ�شقائنا واأهلنا يف ال�شعودية الغالية”.

اأما الفنان���ة العراقية مي����س كمر فقد 
كتبت “نب���ارك الإخواننا يف اململكة العربية 
ال�شعودية �شعبا وحكومتا بعيدهم الوطني 

. اأدام اهلل اأفراحكم“. 
الفنان���ة االإماراتية فاطمة زهرة العني 
كتبت يف ح�شابه���ا “ عمركم �شمعتوه ج�شد 

من غري راأ�س وراأ����س من غري ج�شد... هكذا 
ال�شعودية واالإمارات”. 

الفن���ان ف���وؤاد الهت���ار كت���ب “نبارك 
الإخوانن���ا يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة 
باليوم الوطني 88 . ون�شاأل اهلل لهم االأمن 

واالأمان”. 
املذيعة واالإعالمي���ة ال�شعودية روزانا 
اليام���ي كتب���ت “انتي م���ا مثل���ك بهالدنيا 

بلد”. 
الفن���ان الكويت���ي ح�ش���ني املن�ش���ور 
ن����رش فيديو يف ح�شابه عل���ى “االن�شتغرام”: 
“مبنا�شب���ة الي���وم الوطن���ي ال�شعودي 88 
اأح���ب اأن اأهن���ئ ال�شعب ال�شع���ودي وع�شى 
اأيامك���م كله���ا اأم���ن واأم���ان يف ظ���ل امللك 
�شلمان وويل عهده االأمري حممد ودام عزك 

يال�شعودية”.
وهناك الكثري من التعليقات والتهاين 
م���ن م�شاه���ري االألع���اب الريا�شي���ة ورجال 
ووزراء  واالقت�ش���اد  وال�شيا�ش���ة  االإع���الم 
وم�شوؤول���ني كب���ار، فاجلمي���ع يهن���ئ قلعة 
العروبة واالإ�شالم ال�شقيقة الكرى اململكة 

العربية ال�شعودية اأعزها اهلل ون�رشها.

العليا ملهرجان  اأعلنت املنظم���ة 
جائ���زة خالد بن حمد للم����رشح ال�شبابي 
ال�شبابية  الوطنية واملراك���ز  لالأندي���ة 
ولذوي العزمية، عن فتح باب الت�شجيل 
لور�شة بعنوان “ كرييوغرافيا التعبري 
اجل�ش���دي” يقدمه���ا الفن���ان واملخرج 
املح���رق  مبرك���ز  الرويع���ي  جمع���ان 
النموذج���ي ال�شباب���ي يف الف���رتة م���ن 
-24 26 �شبتم���ر يف مت���ام ال�شاع���ة 
ان  بالذك���ر  يج���در  ال�شابع���ة م�ش���اء.  
املهرجان �شينطل���ق بتاريخ 1 اأكتوبر 

مب�رشحية الوكر لن���ادي الب�شيتني يوم 
2 اأكتوب���ر، م�رشحية رب���ع م�شهد لنادي 
توبلي ي���وم 3 اأكتوب���ر، م�رشحية حتت 
االأر�س لن���ادي احلالة ي���وم 4 اأكتوبر، 
م�رشحي���ة خمل�شو����س ملرك���ز �شب���اب 
القاد�شي���ة ي���وم 5 اأكتوب���ر، م�رشحي���ة 
XO ملرك���ز �شب���اب ال�شاخورة يوم 6 
اأكتوب���ر، م�رشحية كوت 6 ملركز �شباب 
مدينة عي�شى ي���وم 7 اأكتوبر، م�رشحية 
�شالل���وه ملركز �شباب ال���زالق يوم 8 

اأكتوب���ر، م�رشحي���ة احرتام���ي للحرامي 
ملرك���ز �شب���اب مدين���ة حم���د ي���وم 9 
اأكتوب���ر، م�رشحية عود عل���ى بدء لنادي 
مدينة عي�شى يوم 10 اأكتوبر، م�رشحية 
م���ن الت���ايل لن���ادي النجم���ة ي���وم 11 
اأكتوبر، م�رشحية �شيجار للنادي االأهلي 
يوم 12 اأكتوب���ر، م�رشحية “نيجاتيف” 
للموؤ�ش�شة الوطنية لذوي العزمية يوم 

13 اأكتوبر.

غ���ادر االأديب را�ش���د جنم اإلى 
ال�شارق���ة للم�شارك���ة يف فعاليات 
للراوي  ال���دويل  ال�شارقة  مهرجان 
يف دورته الثامنة ع�رش، والذي اأختار 
مملكة البحرين ك�شيف �رشف لهذه 
الدورة التي �شتعقد يف الفرتة من 
24 اإلى 26 �شبتمر مبركز اإك�شبو 

ال�شارقة
عربي���ة  دول���ة   34 مب�شارك���ة 
واأجنبي���ة وينظ���م معه���د ال�شارقة 
للرتاث يف االإم���ارات هذا امللتقى 
عل���ى  احلف���اظ  به���دف  �شنوي���ا 
ال�شفهي���ة  ال�شعبي���ة  املوروث���ات 

وحمايتها م���ن ال�شي���اع واالندثار 
وكذل���ك تكرمي ال���رواة والباحثني 
به���ذا املج���ال، وم���ن ب���ني الدول 
امل�شارك���ة ال�شعودي���ة والكوي���ت 

وم����رش  واالأردن  عم���ان  و�شلطن���ة 
واجلزائ���ر  والع���راق  و�شوري���ا 
والكام���رون  وكيني���ا  واملغ���رب 
والهن���د  وال�ش���ني  وماليزي���ا 
واإيطالي���ا  وهولن���دا  واإ�شباني���ا 

وفرن�شا والرازيل وكندا.
وق���ال عب���د العزي���ز امل�شل���م 
رئي����س معه���د ال�شارق���ة لل���رتاث 
ع���ان اجلديد يف هذه الدورة ادخال 
برناجما جديدا هو )املجاورة( وهو 
برنام���ج جيد عل���ى ال�شاح���ة يتيح 
لل���راوي اجلدي���د االحت���كاك برواة 
خم�رشم���ني م���ن خ���الل جماورتهم 
عملي���ا واال�شتفادة م���ن جتاربهم 

وتقنياتهم.

24 سبتمبر
 1706

عن  تتخلى  ال�شويد 
حكم بولندا.

 1895
ب��������داي��������ة جم����اع����ة 
اأيرلندا  يف  البطاط�س 
وال�����ت�����ي ك�������ان م��ن 
مليون  وفاه  نتائجها 
 1.5 وهجرة  اأيرلندي 

مليون اإلى اخلارج.

 1905
على  توافق  ال�شويد 

ا�شتقالل الرنويج.

 1948
امل�شتعمرات  ممثلو 
ال����ري����ط����ان����ي����ة يف 
يف  يجتمعون  اأفريقيا 

لندن.
هوندا  �رشكة  تاأ�شي�س 

لل�شيارات.

 1963
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
معاهدة  على  ت�شدق 
مع بريطانيا واالحتاد 
من  للحد  ال�شوفيتي 

التجارب النووية.

 1966
نفق  تن�شىء  اإ�رشائيل 
امل�����ش��ج��د  يف  ج���دي���د 

االأق�شى.

 1996
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
وبريطانيا  ورو���ش��ي��ا 
وف��رن�����ش��ا وال�����ش��ني 
يوقعون على معاهدة 
ل����وق����ف ال���ت���ج���ارب 

النووية.

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

• را�شد جنم	

• جمعان الرويعي	
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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

حار  الطق����س  
ورطب اأحيانا.

الرياح  متقلب���ة االجتاه من 3 اإلى 
عقد، ولكنه���ا �شمالية بوج���ه عام من  

10اإلى 15عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإل���ى 3 اأقدام. درج���ة احلرارة 
العظم���ى 39م وال�شغرى 29م الرطوب���ة الن�شبية العظمى 

90 % وال�شغرى 30 %.

 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
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مواقيت 
الصالة

اأدلة جديدة على فوائد ممار�سة الريا�سة بتح�سني حالة املزاج
اأن ممار�ش���ة  اإل���ى  اأمريكي���ة  درا�ش���ة  خل�ش���ت 
الريا�شة حتد من ظهور اأعرا����س االأمرا�س النف�شية 

وحت�شن احلالة املزاجية.
وق���ال الباحثون اإن ه���ذه النتيجة رمب���ا تنطبق 

حتى على القيام باالأعباء املنزلية.
وبح���ث فري���ق الدرا�ش���ة بيانات اأك���ر من 1.2 
مليون بالغ يف الواليات املتحدة. واأجاب امل�شاركون 
عن �ش���وؤال حول وت���رية ممار�شته���م للريا�شة خالل 

�ل�سهر �ملن�رصم بعيد� عن �أي ن�ساط ج�سدي يف نطاق 
العم���ل. كما اأجابوا عن �شوؤال يتعلق بكم مرة �شعروا 
فيه���ا اأن �شحته���م النف�شية “لي�شت عل���ى ما يرام” 

ب�شبب التوتر واالكتئاب وامل�شاكل العاطفية.
وق���ال اآدم ت�شيك���رود، وه���و باح���ث يف الط���ب 
النف�شي بجامع���ة ييل بوالي���ة كونيتيكت االأمريكية 
“م���ن ميار�ش���ون الريا�ش���ة يتحلون ب�شح���ة نف�شية 
اأف�ش���ل مم���ن ال يفعلون خا�شة م���ن يتمرنون بني 3 

اإلى 5 مرات اأ�شبوعيا ملدة 45 دقيقة”.
واأ�ش���اف يف ر�شالة بالربيد االإلك���رتوين “توؤكد 
ه���ذه الدرا�ش���ة عل���ى املناف���ع ال�شحي���ة املتعددة 
ملمار�شة الريا�شة بغ�س النظر عن ال�شن اأو العرق اأو 
النوع اأو الدخ���ل اأو احلالة اجل�شمانية. اأي قدر ب�شيط 
يفي���د، مبع���دل 30 دقيقة كحد اأدن���ى، وكل مترين 
مبا يف ذلك امل�شي يرتبط بتخفيف م�شكالت ال�شحة 

النف�شية”.

واأثبتت الدرا�ش���ة اأن كل اأ�شكال الريا�شة توؤثر 
على حديث املرء عن �شعوره بحالة نف�شية �شيئة.

وكان���ت ال�شل���ة اأق���وى يف ح���االت م���ن بينه���ا 
الريا�شات اجلماعية ورك���وب الدراجات، اإذ ارتبطت 
بتقلي���ل اأي���ام ال�شعور بحال���ة نف�شي���ة �شيئة 22 % 
مقارن���ة بع���دم ممار�ش���ة الريا�شة لتليه���ا مترينات 
اللياقة البدنية التي ارتبطت برتاجع احلالة املزاجية 

ال�شيئة بن�شبة 21 %.

الربازيل ت�سغط على تويرت 
لت�سليم بيانات م�ستخدمني

اإذاعة خا�سة 
للمطلقات يف م�سر

ح�سيلة غرق العبارة يف 
تنزانيا ت�سل اإلى 207 قتلى

اأم���ر قا����س يف اأك���رب حمكم���ة انتخابية يف 
الربازي���ل �رشك���ة توي���رت بت�شلي���م بيان���ات 16 
�شخ�شا احتفلوا عرب تغريدات مبحاولة االغتيال 
الت���ي تعر�س له���ا قب���ل اأ�شبوع���ني، املر�شح 
الرئا�ش���ة،  انتخاب���ات  املتط���رف يف  اليمين���ي 
جاير بول�شون���ارو. ورف�س القا�ش���ي كارلو�س 
هوربات����س طعن���ا من تويرت فيم���ا يتعلق بهذا 
الطلب، واأمهل ال�رشك���ة يومني من اأجل ت�شليم 
البيانات الت���ي طلبتها حمل���ة بول�شونارو.وقد 
يواج���ه ه���وؤالء االأ�شخا����س اتهام���ات مبوج���ب 
قوان���ني جرائ���م الكراهي���ة يف الربازي���ل، فيما 
مل ت���رد تويرت على طل���ب للتعليق عل���ى االأمر 
الق�شائ���ي، يف ث���اين اأكرب �شوق له���ا من حيث 

عدد امل�شتخدمني.
وقرر القا�شي تغرمي تويرت 50 األف ريال 
)12345 دوالرا( ع���ن كل ي���وم تاأخ���ري اإلى اأن 

تنفذ هذا االأمر.

حت���ت ا�شم “مطلق���ات رادي���و “ تاأ�ش�شت 
اأول اإذاعة للمطلقات فقط يف م�رش. وت�شتهدف 
االإذاع���ة املطلق���ات، وتعم���ل عل���ى توعيتهن، 
رافعة �شعار اإدماج املطلقة يف املجتمع وتغيري 
النظ���رة ال�شلبي���ة جتاهه���ا. االإذاع���ة اجلدي���دة 
الت���ي تنطلق من ا�شتودي���و �شغري يف حمافظة 
ال�رشقي���ة �شمال م����رش، و تقدم برام���ج مرتبطة 

بالطالق واأ�شبابه وكيفية مواجهته.

وا�شلت ح�شيل���ة �شحايا غرق العبارة “اإم 
يف نرييري” اخلمي�س يف جنوب بحرية فيكتوريا 
يف تنزانيا ارتفاعه���ا، ال�شبت، يف اليوم الثالث 
من عمليات البح���ث لت�شل اإلى 207 قتلى، يف 
حني �شجلت مفاجاأة بانت�ش���ال ناج من داخلها. 
وبعد توقفها خ���الل اللي���ل، ا�شتوؤنفت �شباح 
اأم����س عمليات البحث يف حمي���ط هيكل العبارة 
الذي كان ال يزال عائما على بعد ع�رشات االأمتار 

من جزيرة اأوكارا، وجهة العبارة.
واأف���ادت االإذاع���ة العام���ة التنزاني���ة نقال 
ع���ن وزي���ر النقل اإ�شح���ق كامويل���وي اأن “عدد 

االأ�شخا�س الذين لقوا م�رشعهم بلغ 207”.
وكانت ح�شيلة اأُعلنت اجلمعة اأ�شارت اإلى 
م�رشع 131 �شخ�ش���ا و�شط ت�شاوؤالت يف تنزانيا 

حول احل�شيلة النهائية.

اأعرب���ت املغنية ريان���ا عن �شعادتها باإ�شناد حكوم���ة بالدها باربادو�س له���ا دورا جديدا ك�شفرية، 
وقال���ت اإنه���ا “لن تكون فخ���ورة ب�شيء اأكر من ذل���ك”. وكانت املغنية، وا�شمه���ا الكامل روبني ريانا 
فينت���ي، قد عينت “�شفرية ف���وق العادة ووزيرا مفو�ش���ا” لبلدها اخلمي�س املا�ش���ي. وتت�شمن مهام 
وظيفته���ا الرتوي���ج للتعلي���م وال�شياحة واال�شتثم���ار يف باربادو����س، وهي اإحدى ج���زر الكاريبي. وتعد 

األبومات ريانا الغنائية من االأكر مبيعا على االإطالق، وحققت مبيعات قيا�شية حول العامل.

علماء بريطانيون يب�سرون بعالج غري م�سبوق لل�سلع

امل�سرية اأنو�سة... اأف�سل مرو�سة اأ�سود يف العامل

تو�شل���ت درا�شة علمية جديدة اإلى عالج جديد لل�شلع والت�شاقط ال�شديد لل�شعر، يعتمد 
على حتفيز الب�شيالت للنمو مرة اأخرى، با�شتخدام عطر م�شنوع من خ�شب ال�شندل.

واأو�شح���ت الدرا�ش���ة اأن ب�شيالت ال�شعر تت�شم���ن ُم�شتقِبل جينى ميكن���ه ا�شت�شعار هذا 
العطر عرب و�شيط كيميائى، وتوجد هذه امل�شتقبالت يف مناطق خارج اأن�شجة االأنف، مما دفع 

العلماء لتعقب ا�شتجابة الب�شيالت لتلك الرائحة.
وق���د اهتمت جملة “نيت����رش كوميونيكي�شنز” به���ذه الدرا�شة، وقال���ت اأن هذه هي املرة 
االأول���ى التي يتبني فيه���ا اإمكانية اإعادة ت�شكيل ع�شو طبيعي ب�رشي �شغري، وهو ال�شعر، عرب 
مادة عطرية. ووجد الباحثون اأنه من خالل تطبيق رائحة خ�شب ال�شندل اال�شطناعية اخلا�شة 

بهم على ن�شيج فروة الراأ�س، ميكن اأن يزيدوا من منو ال�شعر ويقللوا من موت اخلاليا.
ورغ���م اإجراء ه���ذه الدرا�شة يف املخترب، ف���اإن العلماء الذين تو�شلوا اإل���ى هذا االكت�شاف 
قالوا اإنهم يقفون على عتبة اإيجاد عالج ناجع لل�شلع ورمبا يلبي حاجة املاليني ممن يعانون 

من ت�شاقط ال�شعر.

تعد مهنة تروي�س احليوانات املفرت�شة من املهن اخلطرة التي تتطلب الكثري من اجلهد 
والتدري���ب، لكنها مبثابة هواية ومتعة للعاملني فيها، خا�شة ل���دى امل�رشية “اأنو�شة كوتة”، 

التي جنحت يف اقتحام هذا املجال ال�شعب وحتقيق النجاح فيه.
ويف م�رش، ا�شتهرت “اأنو�شة كوتة” بتدريب النمور البي�شاء واالأ�شود، واختريت يف مهرجان 

م�شرت العاملي يف رو�شيا كاأف�شل واأ�شغر مدربة اأ�شود يف العامل.
 واأو�شحت اأنو�ش���ة كوتة ل�شكاي نيوز عربية، اأن هناك اأمورا اأ�شا�شية يجب مراعاتها اأثناء 
العم���ل، كاأن يك���ون القف�س مغلق ب�شكل جي���د، م�شرية اإلى اأنها ترف�س خل���ع اأنياب وخمالب 

االأ�شود التي تقوم برتوي�شها.

• العبة االأكروبات بانيال بي توؤدي عر�شا بهلوانيا بخليج دروريدج يف اأيرلندا ال�شمالية مبنا�شبة االعتدال اخلريفي. وتخ�ش�س اإيرادات العر�س لدعم موؤ�ش�شة مايند اخلريية 	
املتخ�ش�شة يف خدمات دعم ال�شحة العقلية املجتمعية )ب اأ(

لندع الزمن يتخذ القرار عنا!
بعد ت�شلمه ملن�شبه اجلديد دعاين اأحد الزمالء اإلى ح�شور العر�س الذي �شيقدمه 
اأح���د بيوت اخلربة للروؤي���ة امل�شتحدثة للموؤ�ش�ش���ة التي يديره���ا واأهدافها وهذا ما 

فعلته.
 بع���د انته���اء العر�س اأخذنا الزميل اإلى مكتبه ملناق�ش���ة ما ورد يف ذلك العر�س 
وا�شتم���ع باهتمام الفت اإلى االآراء التي طرحت م���ن قبل م�شاعديه وعدد من مديريه 
يف ه���ذا ال�ش���اأن. بعدها اأخذ النقا�س م�شارا اأخر ليحتل مو�ش���وع “دور القائد االإداري 
يف التعام���ل مع امل�ش���كالت االإدارية واالأزمات” ال�ش���دارة. كانت النقا�شات ت�شري يف 

م�شارها الطبيعي حتى حدثت املفاجاأة.
فقد اأتى اأحد املديرين براأي غري ماألوف، وميكن اأن ي�شنف بالراأي الغريب الذي 
اأده����س احل�شور بت�رشيحه عندما ق���ال: اأختلف معكم جميع���ا يف اأ�شلوب التعامل مع 
امل�ش���كالت واالأزمات، فاأن���ا لدّي مبداأ وا�شح اأوؤمن به اإميان���ا را�شخا واأطبقه دون اأي 

تردد، وهو اأ�شلوب بعيد عن تلك التقليدية. 
تاب���ع بعد حلظة �شم���ت: املبداأ بب�شاطة ه���و اأن الدرج خري و�شيل���ة للتعامل مع 
اأي���ة م�شكلة اأو اأزم���ة، ويغنيك عن حرج املواجهة، فالزم���ن كفيل بحل كل ذلك دون 
جه���د اأو معاناة اأو بحث اأو مواجهة، األي�س هذا باملبداأ العملي املريح؟ يف احلقيقة اأنا 
اأطب���ق هذا املبداأ منذ خم�س �شنوات، كل ما عليك هو دفن تلك املعامالت واالأزمات 

ال�شعبة يف بطن الدرج.
�شمت اجلميع؛ فق���د اأفقدهم هذا الت�رشيح الغريب املقدرة على النطق لبع�س 
الوق���ت، حتى ا�شتط���اع احد احل�شور جتاوز املوق���ف لي�شاأل: م���اذا �شتفعل اأنت لو 
تفاقمت تلك امل�شكالت واالأزمات واأ�شبحت تهدد ا�شتقرار املوؤ�ش�شة؟ هل �شتقدم 
ا�شتقالت���ك وتهرب؟ وجاء اجلواب: �شاأ�شعه���ا، اي امل�شكالت واالزمات، على مكتب 
املدي���ر العام فهو راأ�س املوؤ�ش�شة وبيده القرار االأخري. �شوؤال اآخر: ما هو دورك اإذن 
فاأنت مدير اإدارة، بعبارة اأخرى اأنت قائد اإداري ومن مهامك وم�شوؤولياتك املواجهة 
والتعامل مع امل�شكالت؟ اأجاب �شاحبنا: هذا �شحيح ولكن مل اإ�شاعة الوقت واجلهد 
واملعاناة، فهناك دائما طرق اأخرى مريحة وتاأتي بالنتائج ذاتها!! اعتقد باأن املدير 

العام يتفق معي يف هذا الراأي!
مل يعل���ق املدير العام يف حينه، ولكنه اكتفى بتدوي���ن مالحظة، املهتمون بلغة 
اجل�ش���د خمنوا م���ا مت تدوينه. يقول عامل االإدارة يل الكوكا اأن من اأهم �شفات القائد 
االإداري ال�شجاع���ة واملنط���ق واملقدرة عل���ى حل امل�شكالت واالإب���داع. اأعتقد �شيدي 
الق���ارئ باأنك ت�شاركني الراأي، ب���اأن �شاحبنا يفتقر اإلى ه���ذه ال�شفات! يف احلقيقة 
تذكرت مقولة جميلة ال�شتيفن كويف تكاد تنطبق على هذا املوقف، فهو يقول: اإذا 
نقلت امل�شكلة الى مديرك فاأنت مرا�شل، واإذا نقلتها مع اقرتاح فاأنت م�شت�شار، اأما 

اإذا نقلتها وبادرت بحلها فاأنت قائد. يا ترى ماذا يقول كويف عن �شاحبنا؟

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية
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